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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEIS SUPERIOR, MÉDIO E 

TÉCNICO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PALMARES 
 

EDITAL 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O concurso público visa o provimento efetivo de 251 (duzentos e cinquenta e uma) vagas no 
âmbito do Município de Palmares, em conformidade com a Lei Municipal n.º 1.986/2013, além de 
outras pertinentes ao presente Edital, observando o detalhamento constante do Anexo III. 
1.1.1 Os candidatos empossados desenvolverão suas atividades em qualquer área ou unidade do 
Município de Palmares (urbana ou rural) sem alteração da remuneração prevista para o cargo. 
1.2. O concurso referido no subitem anterior será realizado da seguinte forma: 
1.2.1 Para todos os cargos: 
a) Única Etapa – Prova de Conhecimentos, estruturada com 40 (quarenta) questões objetivas – 
de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os participantes; 
1.3 No ato de publicação do Concurso Público, para o qual é exigida ampla divulgação, será 
utilizado o Diário Oficial do Estado de Pernambuco, e o site 
“www.ipad.com.br/concursopalmares2014”, como forma de garantir a transparência do 
processo. 
1.4 As Provas Objetivas de Conhecimentos serão realizadas no Município de Palmares. 
1.4.1. Na hipótese de não haver prédios suficientes para abrigar a quantidade de candidatos 
inscritos no concurso, o IPAD poderá designar municípios circunvizinhos, visando à realização das 
provas objetivas. 
1.5. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos as despesas necessárias à realização da 
etapa do presente concurso, inclusive as decorrentes de deslocamento, hospedagem e 
modificações de datas ou locais de prova. 
1.5.1. Sem prejuízo do disposto no subitem 1.3, poderá ser dada a publicidade dos atos em 
jornais de ampla circulação ou outro veículo de comunicação. 
1.5.2. Poderá ocorrer alteração da data das provas até 24 horas que antecedem a aplicação, 
por motivo de caso fortuito ou força maior. 
2. DAS VAGAS 
As vagas destinadas ao Concurso Público estão distribuídas nos órgãos da Prefeitura Municipal 
de Palmares, na forma prevista nos Anexos II e III. Estas vagas serão preenchidas pelos critérios 
de conveniência e necessidade, respeitada a ordem de classificação constante da homologação 
do resultado final do concurso. Deste modo, antes de realizar a inscrição, o interessado deverá 
certificar-se das atribuições e requisitos específicos do cargo, conforme previsto no Anexo III 
deste Edital. 
2.1 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PCD 
2.1.1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são 
conferidas pela legislação em vigor, é assegurado o direito de inscrição no Concurso Público, 
desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com a atribuição do cargo ao qual 
concorrerá. A essas serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas efetivamente existentes, 
nos termos do § 1.º, art. 37 do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas 
alterações, seguindo o detalhamento do Anexo II deste Edital. 
2.1.2. Serão consideradas “pessoas com deficiência” os candidatos enquadrados no contido na 
Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 e Decreto n.º 3.298 de 20 de dezembro de1999 e suas 
alterações. 
2.1.3. O candidato que desejar concorrer às vagas definidas no subitem 2.1.1 deverá, no ato de 
inscrição, declarar sua condição e enviar/entregar ao IPAD, laudo médico original, ou cópia 
autenticada, emitido nos 12 (doze) últimos meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, 
com expressa referência ao código de Classificação Internacional de Doença (CID) juntamente 
com cópia do comprovante de inscrição ou de documento de identidade. 



 2 

2.1.3.1. O laudo de que trata o subitem anterior deverá ser postado (via SEDEX) juntamente com 
cópia do documento de identidade do candidato ou cópia do comprovante de inscrição, até a data 
prevista no Anexo IV, endereçado ao CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PALMARES – 
LAUDO MÉDICO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, Instituto IPAD, Estrada de Belém, n.º 342, 
Campo Grande, Recife/PE, CEP: 52030-280, ou entregar pessoalmente até a mesma data e no 
mesmo endereço, no horário das 9h (nove horas) às 17h (dezessete horas). 
2.1.4. Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência, quando apresentarem o laudo 
médico de que trata o subitem anterior, participarão do Concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos, quanto ao conteúdo, local e horário das provas, avaliação e critérios de 
aprovação e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, como determinam os artigos 
37 e 41, do Decreto n.º 3.298/99, e alterações posteriores. 
2.1.5. Sem prejuízo do disposto nos subitens 2.1.3 e 2.1.3.1, o candidato aprovado e classificado 
dentro do número de vagas destinadas à pessoa com deficiência, será convocado para submeter-
se à perícia médica, promovida pelo órgão competente, ou por entidade credenciada, que terá 
decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não, bem como 
sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício do cargo pretendido.  
2.1.6. A inobservância do disposto neste subitem 2.1 (inclusive nos seus subitens) acarretará a 
perda do direito ao pleito das vagas reservadas à pessoa com deficiência, valendo a sua inscrição 
para a concorrência geral de vagas. 
2.1.7. O candidato que, após perícia médica, não tenha sido qualificado como pessoa com 
deficiência, terá seu nome excluído da lista de pessoa com deficiência, permanecendo seu nome 
na lista da classificação geral do concurso. 
2.1.8. A pessoa com deficiência cuja deficiência seja julgada pela perícia médica como 
incompatível com o exercício das atividades do cargo ao qual concorreu, será excluído do 
processo e considerado desclassificado para todos os efeitos. 
2.1.9. A pessoa com deficiência que, no ato da inscrição, não informar essa condição, receberá, 
em todas as fases do Concurso, tratamento igual ao previsto para os demais candidatos. 
2.1.10. As vagas destinadas à pessoa com deficiência que não forem preenchidas por falta de 
candidatos, por reprovação no Concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais 
candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
2.1.11. Após a investidura no cargo, o candidato que utilizar a prerrogativa de que trata o subitem 
2.1.1 não poderá arguir a deficiência constatada para justificar a concessão de licença ou 
aposentadoria por invalidez. 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O PROVIMENTO/POSSE 
3.1 Ter sido aprovado em todas as etapas deste Concurso Público. 
3.2 Ter nacionalidade brasileira. 
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos e, por conseguinte, em dia com as obrigações eleitorais. 
3.4 Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso do candidato do sexo 
masculino. 
3.5 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício da função -com especializações e 
registro no órgão de classe competente- quando for o caso. 
3.6 Ter idade mínima de dezoito anos completos. 
3.7 Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica oficial, possuindo aptidão física e 
psíquica para ocupar o cargo e exercer as atribuições da função. 
3.8 Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 
órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal. 
3.9 Ser portador de boa conduta moral e social. 
3.10 Não possuir antecedentes criminais. 
3.11 Cumprir as determinações deste edital. 
 
4. DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
4.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no site 
"www.ipad.com.br/concursopalmares2014", durante o período estabelecido no Anexo IV, 
observado o horário oficial do Estado de Pernambuco. 
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4.2 O Município de Palmares e a entidade executora não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição via Internet não recebida, por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. 
4.3 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através de boleto bancário, em 
qualquer agência bancária, observando o seguinte valor:  
a. Nível Superior - R$ 70,00 (setenta reais); 
b. Nível Médio e Médio/Técnico - R$ 60,00 (sessenta reais); 
4.4. O boleto bancário de que trata o subitem 4.3 estará disponível no endereço eletrônico 
"www.ipad.com.br/concursopalmares2014", devendo ser impresso para pagamento, logo após 
a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição, pela internet (online). 
4.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia indicado no Anexo IV. 
4.6. As solicitações de inscrição serão acatadas após a comprovação pelo banco do pagamento 
da respectiva taxa. 
4.7. Valerá como comprovante de inscrição o canhoto de pagamento da taxa referente ao boleto 
bancário emitido. 
4.7.1. Poderá ainda o candidato emitir novo comprovante no site 
"www.ipad.com.br/concursopalmares2014", após o acatamento do pagamento. 
4.7.2 O Comprovante de Inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no 
local de realização da prova, quando solicitado. 
4.8 São de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento do formulário online, a 
transmissão de dados e demais atos necessários para as inscrições realizadas. 
4.8.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato a impressão e conferência dos dados contidos 
no boleto de pagamento. 
4.8.2 Boletos com informações inconsistentes e/ou não reconhecidos pela rede bancária 
conveniada ao Instituto IPAD serão considerados inválidos. 
4.9 DISPOSITIVOS GERAIS DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 
4.9.1 O candidato poderá obter informações acerca de sua inscrição através do endereço 
eletrônico do concurso www.ipad.com.br/concursopalmares2014, na consulta pessoal do 
candidato. 
4.9.2 As inscrições serão consideradas válidas, após o pagamento da respectiva taxa, e sendo o 
pagamento realizado por cheque, após a compensação válida do valor nele representado. 
4.9.3 É proibida a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a 
transferência da inscrição para outrem. 
4.9.4 Quando se tratar de inscrição realizada por terceiro, a pedido do interessado, todas as 
informações registradas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do mesmo 
(interessado/candidato), arcando este com as consequências de eventuais erros no 
preenchimento. 
4.9.5 Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail) e via postal. 
4.9.6 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o 
cargo. 
4.9.6.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa 
dos requisitos e das atribuições do cargo. 
4.9.6.2 O candidato que efetuar mais de uma inscrição para o mesmo cargo terá sua primeira 
inscrição paga ou isenta automaticamente cancelada, não havendo, neste caso, ressarcimento do 
valor referente à primeira inscrição. 
4.9.7Para o candidato que se interessar em concorrer a mais de uma vaga em cargos distintos, e 
em horários de prova objetiva distintos, fica assegurado o direito de realizar até duas inscrições 
pagas ou isentas. 
4.9.8 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, respeitados os termos do 
subitem 4.9.13.7 deste edital. 
4.9.9 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de 
cancelamento do certame pela Administração Pública Municipal. 
4.9.10 As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, devendo a comissão instituída e/ou o IPAD excluir do concurso aquele candidato que 
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não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente 
inverídicos, sem prejuízo das sanções (penalidades) administrativas, civis e penais. 
4.9.11 Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital. 
4.9.12 A qualquer tempo, será anulada a inscrição e todos os atos e fases/etapas dela 
decorrentes, em se verificando falsidade em qualquer declaração e/ ou qualquer irregularidade 
nos documentos apresentados e/ou na prova. 
4.9.13. DO ATENDIMENTO ESPECIAL 
4.9.13.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a 
realização das provas deverá solicitá-lo, no ato de inscrição, indicando claramente no formulário 
quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos etc.). 
4.9.13.1.1 O candidato deverá, ainda, enviar, até a data prevista no Anexo IV, via SEDEX – 
Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), endereçada ao 
“CONCURSO DO MUNICÍPIO DE PALMARES - LAUDO MÉDICO PARA ATENDIMENTO 
ESPECIAL”, Instituto IPAD, Estrada de Belém, nº 342, Campo Grande, Recife/PE, CEP: 52030-
280, laudo médico (original ou cópia autenticada) juntamente com cópia do documento de 
identidade ou cópia do comprovante de inscrição que justifique o atendimento especial solicitado. 
Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. 
4.9.13.1.2 O laudo médico poderá também ser entregue, até a data fixada no Anexo IV, das 9h 
(nove horas) às 17h (dezessete horas), pessoalmente ou por terceiro, no(s) mesmo(s) 
endereço(s) indicado(s) no subitem 4.9.13.1.1. 
4.9.13.2 A candidata com necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá 
levar um acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade. O acompanhante 
ficará responsável pela guarda da criança. Não é autorizada, contudo, a presença de menores de 
idade, não lactentes acompanhando o candidato. 
4.9.13.2.1 Nenhuma pessoa da equipe de fiscalização das provas ficará responsável pela guarda 
da criança no período de realização das provas. 
4.9.13.2.2. A candidata lactante, acompanhada da criança, ficará impedida de realizar as provas, 
se deixar de levar um responsável para guarda da criança. 
4.9.13.3. Aplica-se à situação do subitem 5.1.14 aos casos de Atendimento Especial. 
4.9.13.4 A solicitação de recursos especiais será atendida observando-se os critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 
4.9.13.5 A não solicitação de recursos especiais no ato de inscrição implica a sua não concessão 
no dia de realização das provas. 
4.9.13.6 O IPAD poderá utilizar recursos para gravação e registros nas hipóteses dos 
atendimentos especiais. 
4.9.13.6.1 DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO 
4.9.13.7 Nada obstante o disposto no subitem 4.9.8, estará isento do pagamento da taxa de 
inscrição o candidato que no dia de divulgação deste edital, já estiver regularmente inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Dec. 
Federal nº 6.135, de 26/06/2007 e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 
Federal nº 6.135, de 26/06/2007. 
4.9.13.7.1. A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por 
meio do site "www.ipad.com.br/concursopalmares2014", de acordo com a data prevista no 
calendário do concurso. 
4.9.13.7.2. O requerimento para isenção da taxa de inscrição deverá indicar, necessariamente: 
a) Número de Identificação Social (NIS), PESSOAL atribuído pelo CadÚnico; e 
b) declaração de que atende às condições estabelecidas no subitem 4.9.13.7 deste edital. 
c)No período previsto no ANEXO IV, entregar pessoalmente ou por procurador, no endereço: Sede 
da Prefeitura de Palmares, Diretoria de Recursos Humanos, Praça Ismael Gouveia, s/n, Térreo, 
Centro, Palmares-PE,  Cópia autenticada ou Cópia simples acompanhada do original do cartão 
magnético contendo o seu Número de Identificação Social (NIS) PESSOAL, OU NA AUSÊNCIA 
DESTE, entregar Cópia autenticada ou Cópia simples acompanhada do original de Certidão ou 
Declaração emitida por órgão competente em papel timbrado devidamente assinada ou certificada 
digitalmente que ateste expressamente o número e a titularidade pessoal do NIS correspondentes 
ao candidato interessado. 
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4.9.14 O Instituto IPAD consultará o órgão gestor do CadÚnico, para verificar a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato. 
4.9.15 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 
candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que 
acarretará sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único, art. 10 
do Decreto Federal nº 83.936, de 06 de setembro de 1979. 
4.9.16 Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) pleitear a isenção, instruindo pedido com documentação incompleta; e, 
d) não observar a forma, os locais, o prazo, os horários e autenticação dos documentos 
estabelecidos nos subitens deste Edital. 
4.9.17 Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax ou via correio 
eletrônico. 
4.9.18 Cada pedido de isenção de taxa de inscrição será analisado e julgado pelo IPAD com base 
nos dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
4.9.19 A relação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgada através do site 
"www.ipad.com.br/concursopalmares2014". 
4.9.20 A contar da divulgação do indeferimento o candidato disporá prazo previsto no Anexo IV 
através do site "www.ipad.com.br/concursoPalmares2014", não sendo admitidos pedidos de 
revisão após tal prazo. 
4.9.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para validar a inscrição 
requerida, deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no 
Anexo IV deste edital. 
4.9.22 O interessado que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no Edital estará automaticamente excluído 
do concurso público. 
4.9.23 O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga 
para o mesmo cargo, terá a isenção cancelada. 
 
4.10 RETIFICAÇÃO E CONVALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE INSCRIÇÃO 
4.10.1 Validada a inscrição, ficará divulgado na Internet, no site 
“www.ipad.com.br/concursopalmares2014", as informações apresentadas no Formulário de 
Inscrição para conhecimento dos candidatos. 
4.10.2 O candidato, após efetivação de sua inscrição, poderá retificar os dados apresentados no 
Formulário de Inscrição, nos limites estabelecidos neste Edital, até a data de realização da Prova 
Objetiva de Conhecimentos. 
4.10.3 Poderão ser retificadas as seguintes informações apresentadas no Formulário de Inscrição: 
a) nome, data de nascimento, número de CPF, número de identidade, tipo de documento de 
identidade, Estado expedidor, sexo, números do DDD e telefone, filiação, naturalidade e endereço 
eletrônico – e-mail; 
b) endereço, número da residência/domicílio, complemento de endereço, número de CEP, bairro, 
Município e Estado; 
c) a opção de concorrer como pessoa com deficiência, quando respeitado o prazo para entrega ou 
remessa, conforme o caso, do laudo médico previsto no subitem 2.1.3.1 deste Edital. 
4.10.4 Transcorrido o prazo do item 4.10.2, mesmo sem qualquer manifestação do candidato, 
todas as informações apresentadas no Formulário de Inscrição serão, automática, irrestrita e 
tacitamente convalidadas, correspondendo à real intenção do candidato, não podendo sofrer 
alteração. 
4.10.5 Não serão aceitas as retificações das informações que visem à transferência da inscrição 
para terceiros, ou que pretendam burlar quaisquer normas ou condições previstas neste Edital. 
4.10.6 Os pedidos de retificação das informações de inscrição serão analisados pelo IPAD, 
aplicando-se as normas deste Edital e o ordenamento jurídico vigente. 
4.10.7 O candidato poderá formular requerimento exclusivamente em meio digital, no endereço 
eletrônico do Concurso ("www.ipad.com.br/concursoPalmares2014"), devendo a cópia 
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autenticada do documento ser encaminhada ou entregue ao(s) endereço(s) citado(s) no subitem 
2.1.3.1, dentro do prazo definido no Anexo IV. 
4.10.7.1 O não envio da cópia autenticada do documento no prazo definido, implicará o seu 
indeferimento. 
4.10.7.2 O documento deverá ser enviado por SEDEX, sendo postado até o último dia de 
recebimento do documento, conforme definido no Anexo IV. O cumprimento do prazo será 
comprovado pela data de postagem do SEDEX. 
4.10.8 Não será admitida a retificação de quaisquer outras informações não previstas no subitem 
4.10.3 deste Edital. 
5. DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 
5.1 A Prova Objetiva de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada 
para todos os candidatos de todos os cargos e abrangerá o conteúdo programático constante no 
Anexo I deste Edital, de acordo com o que se segue: 
 
-Para cargos de nível superior e técnico: 
 

PROVA ESCRITA / OBJETIVA 
Nº DE 
QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

Parte I - Conhecimento da Língua Portuguesa 10 25,0 

Parte II – Atualidades 10 25,0 

Parte III - Conhecimentos Específicos  20 50,0 

Total 40 100,0 

* Cada questão valerá 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
 
 
-Para cargos de nível médio: 
 
 

PROVA ESCRITA / OBJETIVA 
Nº DE 
QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

Parte I - Conhecimento da Língua Portuguesa 15 37,5 

Parte II - Conhecimento de Matemática 15 37,5 

Parte III - Atualidades 10 25,0 

Total 40 100,0 

* Cada questão valerá 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
 
 
5.1.1 A prova terá duração de 04 (quatro) horas, sendo aplicada na data fixada no Anexo IV deste 
Edital. 
5.1.2 Os locais e os horários de aplicação da prova serão divulgados na Internet, no site 
"www.ipad.com.br/concursopalmares2014". É de responsabilidade exclusiva do candidato a 
identificação correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário 
determinado. 
5.1.3 É dever do candidato acompanhar todos os comunicados, que vierem a ser publicados no 
site: "www.ipad.com.br/concursopalmares2014". Poderão, ainda, ser feitas divulgações de 
informação em jornais de ampla circulação no Estado de Pernambuco, na imprensa oficial e na 
Internet. 
5.1.4 O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de uma hora 
do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de 
comprovante de inscrição e de documento de identidade original. 
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5.1.5 Não será admitido ingresso de candidato nos locais de realização da prova após o horário 
fixado para o seu início. 
5.1.6 Não haverá segunda chamada para a realização da prova. O não comparecimento implicará 
a eliminação automática do candidato. 
5.1.7 Não será aplicada prova fora da data, do local ou do horário pré-determinados em Edital 
e/ou em comunicado.  
5.1.7.1. Quaisquer casos de alterações orgânicas permanentes ou temporárias, que 
impossibilitem o candidato de submeter-se à prova, diminuam ou limitem sua capacidade física, 
mental e/ou orgânica não serão aceitas, para fins de tratamento diferenciado por parte da 
Coordenação da aplicação da prova. 
5.1.8 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios 
Militares, pela Secretaria de Defesa Social ou órgão equivalente, pelo Corpo de Bombeiros Militar 
e Polícia Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; 
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; 
carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (modelo com foto). Para validação como 
documento de identidade, o documento deve encontrar-se no prazo de validade. 
5.1.8.1 Caso o candidato não apresente, no dia de realização da prova, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, dentro do prazo de validade definido no documento. 
5.1.8.1.1 Quando a ocorrência policial não registrar o prazo de validade, considerar-se-á válido, 
para efeitos do presente Edital, quando expedido até 30 (trinta) dias antes da data de realização 
da Prova Objetiva de Conhecimentos. 
5.1.8.2 Caso a Coordenação de Aplicação julgue necessário, inclusive no caso de 
comparecimento com ocorrência policial, dentro do prazo de validade, será realizada identificação 
especial no candidato, mediante coleta de sua assinatura e impressões digitais, além da 
possibilidade do devido registro fotográfico para segurança do certame. 
5.1.8.3 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras ou crachás 
funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, 
além dos documentos fora do prazo de validade. 
5.1.8.3.1 Será considerado danificado o documento que contiver mancha, rasura, deterioração ou 
ilegibilidade, em qualquer um de seus dados, tais como: datas, número de registro, fotografia, 
impressão digital, que são aqui citados apenas de modo exemplificativo e não taxativo. 
5.1.9 Por ocasião da aplicação da prova, o candidato que não apresentar documento de 
identidade original, na forma definida no subitem 5.1.8 deste Edital, não poderá realizá-la, sendo 
automaticamente excluído do concurso. 
5.1.10 Não será permitida, durante a realização das provas de conhecimentos, a comunicação 
entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 
impressos, ou qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a códigos e à legislação. 
5.1.10.1 NÃO SERÁ PERMITIDO O ACESSO DE CANDIDATOS AOS PRÉDIOS E/OU ÀS 
SALAS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS PORTANDO ARMAS E/OU APARELHOS 
ELETRÔNICOS (EX.: TABLET, RECEPTOR, GRAVADOR, NOTEBOOK, CELULAR, 
SMARTPHONE ETC.) DE QUALQUER TIPO. 
5.1.10.2 Não será permitida ainda a utilização de quaisquer materiais de consulta e/ou de 
quaisquer outros aparelhos eletrônicos (Ex.: bip, walkman, diskman, receptor, gravador, notebook, 
pendrive, mp3 player, mp4, player, ipod, palm top, tablet, agenda eletrônica, calculadora, etc.). 
5.1.10.3 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, NÃO LEVAR nenhum dos 
aparelhos indicados no subitem anterior ou similares.  
 5.1.10. 4 O IPAD não se responsabiliza pela guarda de objetos pessoais de candidatos. 
5.1.11 Como medida de segurança, o candidato somente poderá sair do prédio de aplicação 
portando o caderno de provas faltando 45min (quarenta e cinco minutos) para o término da 
aplicação. 
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5.1.12 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso, sem prejuízo das 
sanções (penalidades) civis, administrativas e penais pertinentes, o candidato que, durante a 
realização da prova: 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
c) portar ou utilizar régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, 
aparelhos eletrônicos, dicionários, notas e/ou impressos, telefone celular, gravador, receptor e/ou 
pagers, e/ou qualquer tipo de arma, e/ou que se comunicar com outro candidato; 
d) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou 
em qualquer outro meio, que não seja a prova ou a folha de respostas; 
e) abster-se de entregar, a qualquer tempo, os materiais da prova, necessários à avaliação; 
f) reter temporariamente os materiais da prova, necessários à avaliação do candidato, após o 
término do tempo destinado para a sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou portando as provas, 
a folha de respostas ou qualquer outro material de aplicação; 
h) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, na folha de rascunho e/ou na folha de 
respostas; 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
j) praticar qualquer outro ato contrário aos bons costumes, à regular aplicação da fase do 
concurso, e/ou à ordem jurídica vigente ou mesmo aos dispositivos e condições estabelecidos 
neste Edital e/ou em qualquer outro instrumento normativo vinculado ao presente concurso; 
k) praticar qualquer ato de coação física ou moral, ou ainda agredir física ou verbalmente qualquer 
membro da equipe de aplicação do concurso, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais; 
l) for surpreendido com qualquer tipo de arma, material de consulta e/ou equipamento eletrônico, 
inclusive os de transmissão de dados ou voz (bip, celular, receptor, notebook, etc.), durante a 
realização da prova; 
5.1.12.1 O candidato, quando eliminado pelo descumprimento de qualquer dispositivo do presente 
Edital, não poderá permanecer no prédio de aplicação, devendo retirar-se do mesmo. 
5.1.13 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, virtual, estatístico, 
dactiloscópico, visual ou grafológico, ter o candidato utilizado procedimentos ilícitos, sua prova 
será anulada e ele será eliminado do concurso. 
5.1.14 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova, em virtude de 
afastamento de candidato da sala de prova. 
5.1.15 No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo. 
5.1.16. Por conveniência da Administração Pública Municipal, ou outro motivo não previsto neste 
Edital, poderão ser modificados a data, o horário e local da prova, desde que sejam respeitadas 
as condições de prova e os direitos dos candidatos. 
5.1.17. Os fiscais poderão utilizar aparelho detector de metais, inclusive no acesso ao prédio e/ou 
da sala de aplicação de provas, estando, desde já, autorizados pelos candidatos para tal prática, 
com o objetivo de manter a segurança e a lisura do certame. 
5.1.18. O Município de Palmares, a entidade executora e a equipe de fiscalização não se 
responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 
5.1.19 DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 
5.1.19.1 A Prova Objetiva de Conhecimentos será estruturada com questões do tipo múltipla 
escolha, com cinco opções de resposta ("A" a "E") e uma única resposta correta. 
5.1.19.2 O candidato deverá transcrever, dentro do tempo de duração previsto, as respostas da 
Prova Objetiva de Conhecimentos para a folha de respostas, que será o único documento válido 
para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste 
Edital e na folha de respostas. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do 
candidato. 
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5.1.19.3 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações 
feitas incorretamente na folha de respostas. 
5.1.19.4 Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com o 
gabarito oficial, com este Edital e com as instruções da folha de respostas, tais como: dupla 
marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido 
integralmente. 
5.1.19.5 As questões da prova serão elaboradas respeitando-se o programa constante do Anexo I 
deste Edital. 
5.1.19.6 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras 
pessoas salvo em caso de candidato que fizer solicitação específica para esse fim. Nesse caso, 
se houver necessidade, o candidato será acompanhado por um fiscal do IPAD devidamente 
treinado. 
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
6.1 Todos os candidatos terão sua Prova Objetiva de Conhecimentos corrigida por meio de 
processamento eletrônico. 
6.1.1 A nota do candidato na Prova Objetiva de Conhecimentos será calculada da seguinte forma: 
NPC= QC x VQ, em que: 
NPC = nota da Prova Objetiva de Conhecimentos 
QC = número de questões da folha de respostas concordantes com os gabaritos oficiais 
definitivos; 
VQ = valor de cada questão. 
6.1.2 Será reprovado do concurso público o candidato que se enquadrar em qualquer dos 
itens a seguir: 
6.1.2.1 Para os cargos de nível superior e técnico: 
a) obtiver menos de 04 (quatro) questões certas no componente de Conhecimentos de Língua 
Portuguesa da Prova Objetiva de Conhecimentos, previsto no item 5.1, deste Edital; 
b) obtiver menos de 08 (oito) questões certas no componente de Conhecimentos Específicos da 
Prova Objetiva de Conhecimentos, previsto no item 5.1, deste Edital; 
c) obtiver menos de 20 (vinte) questões certas do total das questões da Prova Objetiva de 
Conhecimentos; 
d) não realizar a Prova Objetiva de Conhecimentos. 
6.2 Para os cargos de nível médio: 
a) obtiver menos de 06 (seis) questões certas no componente de Conhecimentos de Língua 
Portuguesa da Prova Objetiva de Conhecimentos, previsto no item 5.1, deste Edital; 
b) obtiver menos de 06 (seis) questões certas no componente de Conhecimentos de Matemática 
da Prova Objetiva de Conhecimentos, previsto no item 5.1, deste Edital; 
c) obtiver menos de 20 (vinte) questões certas do total das questões da Prova Objetiva de 
Conhecimentos; 
d) não realizar a Prova Objetiva de Conhecimentos. 
6.3 Serão consideradas questões certas, as que estiverem de acordo com o gabarito oficial 
definitivo. 
6.4 O candidato reprovado ou eliminado não receberá classificação alguma no certame. 
6.5 Para efeito de classificação, o cálculo da nota será considerado até a segunda casa decimal, 
arredondando-se para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. 
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
7.1 Será utilizado como critério de desempate, para os cargos de nível superior e técnico: 
a) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva de 
Conhecimentos; 
b) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos de Língua Portuguesa da Prova 
Objetiva de Conhecimentos; 
c) o candidato mais idoso. 
7.2 Será utilizado como critério de desempate, para os cargos de nível médio: 
a) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos de Língua Portuguesa da Prova 
Objetiva de Conhecimentos; 
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b) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos de Matemática da Prova Objetiva de 
Conhecimentos; 
c) o candidato mais idoso. 
7.3 Nada obstante o disposto nos demais subitens imediatamente acima transcritos, fica 
assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a idade 
mais avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos neste item 7 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, nos termos do art. 27, da Lei Federal n.º 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso). 
8. DOS RECURSOS 
8.1 Os cadernos de provas e o gabarito oficial preliminar da Prova de Conhecimentos Objetiva 
serão divulgados na Internet, no site do IPAD, "www.ipad.com.br/concursopalmares2014", na 
data prevista no Calendário. 
8.2 O candidato que desejar interpor recurso contra os gabaritos oficiais preliminares da Prova de 
Conhecimentos Objetiva ou qualquer etapa do certame, disporá do período informado no 
Calendário (Anexo IV), mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no 
endereço eletrônico acima. 
8.3 Os recursos interpostos serão respondidos pelo IPAD, até a data especificada no Anexo IV, 
através de veiculação em internet, sendo visualizados na página de consulta da situação do 
candidato. 
8.4 Não será aceito recurso presencial, via fax e/ou via correio eletrônico (e-mail). 
8.5 Cada recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
a) indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada 
pelo IPAD; 
b) para cada questão, argumentação lógica e consistente; 
c) sem identificação do candidato no corpo do(s) recurso(s). 
8.6 Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido e/ou fora das especificações 
estabelecidas neste Regulamento serão indeferidos. 
8.6.1 Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota e/ou resultado de 
outro(s) candidato(s), sendo, de imediato, desconsiderados na forma do item 8.6 deste 
instrumento normativo. 
8.7 Se do exame de recursos resultar a anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a 
essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, as provas 
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. O quantitativo de questões de cada 
uma das Provas de Conhecimentos Objetiva não sofrerá alterações. 
9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
9.1 A nota final do Concurso será calculada da seguinte forma: 
NPC= QC x VQ, em que: 
NPC = nota da Prova Objetiva de Conhecimentos 
QC = número de questões da folha de respostas concordantes com os gabaritos oficiais 
definitivos; 
VQ = valor de cada questão. 
9.2 O Resultado Final deste Concurso será homologado pelo Prefeito do Município de Palmares e 
publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em listagem por ordem decrescente da nota 
final, contendo: nome do candidato, número de inscrição, pontuação final no certame e ordem de 
colocação. 
10. DA NOMEAÇÃO E ADMISSÃO 
10.1. A admissão dos candidatos dar-se-á através de nomeação pelo Prefeito do Município de 
Palmares, obedecida a ordem de classificação, publicada no endereço eletrônico 
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 que será a fonte oficial para tomada de conhecimento 
dos candidatos das informações e convocações deste item. 
10.1.1 Os candidatos, quando nomeados, serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Estado de Pernambuco, enquanto não promulgado o do Município de Palmares. 



 11 

10.2. O candidato nomeado deverá satisfazer os requisitos legais para a posse em cargo público 
municipal, inclusive ser declarado apto nos exames médicos admissionais, conforme legislação 
em vigor e normas estabelecidas neste Edital. 
10.3. A posse fica condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos 
exigidos no Anexo III (Requisitos) e no item 3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O 
PROVIMENTO/POSSE deste Edital. 
10.4. Os candidatos nomeados deverão, dentro do prazo legal, comparecer à Prefeitura Municipal, 
portando os documentos comprobatórios dos requisitos legais, a fim de serem encaminhados à 
realização de exames médicos admissionais por órgão indicado pela Prefeitura do Município de 
Palmares para tal finalidade. 
10.4.1 Documentos de apresentação obrigatória na posse do candidato nomeado ao cargo: 
a) 01 (uma) foto 3x4 (três por quatro); 
b) Original e Cópia do CPF; 
c) Original e Cópia da Cédula de Identidade; 
d) Original e Cópia do Título de Eleitor com a comprovação de votação (1º e 2º Turnos); 
e) Original e Cópia do PIS/PASEP; 
f) Original e Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 
g) Original da Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Comum Estadual, da 
Justiça Federal e da Justiça Eleitoral;  
h) Original da Certidão Negativa de antecedentes criminais emitida pela Secretaria de Defesa 
Social, ou órgão análogo, do(s) Estado(s) onde residiu o candidato nos últimos 05 (cinco) anos; 
i) Original e Cópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
j) Original e Cópia do Comprovante de Residência em nome do candidato; 
k) Cópia autenticada do Histórico Escolar; 
l)Cópia autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso; 
m)Cópia autenticada dos Certificados de Conclusão de Cursos de Aperfeiçoamento, 
Especialização, Mestrado ou Doutorado, se for o caso; 
n) Declaração de Bens, com firma reconhecida; 
o) Declaração de Cargos e/ou Empregos Públicos, com firma reconhecida, ou; 
p) Declaração de que não tem vínculo empregatício com órgão público, com firma reconhecida. 

                     10.5. A posse do candidato deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias da nomeação. 
10.6. Será tornada sem efeito a nomeação dos candidatos que: 
a) não se apresentarem para posse no prazo estabelecido por Lei; 
b) não satisfizerem os requisitos legais, incluindo todas as normas estabelecidas no Edital. 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Concurso contidas neste 
Edital e nos comunicados que vierem a ser publicados/divulgados. 
11.1.1 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital, ou de qualquer 
outra norma e comunicado posterior e regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou 
utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o Concurso. 
11.2 Acarretará a eliminação do candidato no Concurso, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, à burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em 
outros comunicados relativos ao certame, e/ou nas instruções constantes de cada prova. 
11.2.1 Ocorrendo a comprovação de falsidade de declaração/informação ou de inexatidão dolosa 
ou culposa dos dados expressos no Formulário de Inscrição, bem como falsidade e adulteração 
dos documentos apresentados pelo candidato, o mesmo terá sua inscrição cancelada, bem como 
a anulação de todos os atos dela decorrentes, independentemente da época em que tais 
irregularidades vierem a ser constatadas, além de sujeitar o candidato às penalidades cabíveis. 
11.3 O resultado final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco. 
11.4 A aprovação e a classificação final no presente Concurso não confere ao candidato 
selecionado o direito ao provimento, apenas impede que o Município preencha as presentes 
vagas fora da ordem de classificação ou com outros candidatos, até o final do prazo de validade 
deste Concurso. A Administração Pública Municipal reserva-se o direito de formalizar as 



 12 

nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira. 
11.5 O prazo de validade do Concurso esgotar-se-á em 02 (dois) anos a contar da data da 
homologação de seu resultado final no Diário Oficial do Município de Palmares, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Administração Pública Municipal. 
11.6. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
11.7. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação no presente 
Concurso, valendo, para esse fim, a publicação na imprensa oficial. 
11.8. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na entidade executora, enquanto 
estiver participando do Concurso, até 48h da divulgação do resultado final. Após tal período, 
deverá fazê-lo diretamente junto ao Município. São de inteira responsabilidade do candidato os 
prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço. 
11.9. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela comissão instituída por portaria 
específica, ouvido a entidade executora no que couber. 
11.10. A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas 
provas de conhecimentos do concurso. 
11.11. A interpretação do presente Edital deve ser realizada de forma sistêmica, mediante 
combinação dos itens previstos para determinada matéria consagrada, prezando pela sua 
integração e correta aplicação, sendo dirimidos os conflitos e dúvidas pela Comissão instituída por 
Portaria específica, ouvido a entidade executora, quando necessário. 
11.12. O Município de Palmares e a entidade executora não têm qualquer participação e não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes a este Concurso. 
11.13. Todo e qualquer requerimento deverá ser formulado pelo candidato através do endereço 
eletrônico do Concurso (www.ipad.com.br/concursopalmares2014), o candidato, se for o caso, 
deverá encaminhar o documento comprobatório dentro do prazo definido neste Edital. 
11.13.2 O candidato deverá enviar por SEDEX até o último dia de recebimento definido em Edital, 
o documento comprobatório da situação informada no requerimento. O cumprimento do prazo 
será comprovado pela data de postagem do SEDEX. 
11.14 Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público no site 
"www.ipad.com.br/concursopalmares2014". 
11.15. Permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Administração Municipal as fichas de 
inscrições, as provas e os comprovantes dos critérios de desempate, em envelopes lacrados, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, a partir da data da homologação do resultado do Concurso Público, como 
prazo decadencial para desfazimento dos atos administrativos correlatos. 
11.16. O não comparecimento à prova objetiva implicará a eliminação automática do candidato. 
Deste modo, os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (luxações, fraturas, 
contusões, câimbras, lesões musculares, torções, menstruações, gravidez, etc.) ou permanentes 
que impossibilitem a realização da prova prevista neste edital ou diminuam a capacidade física ou 
orgânica de qualquer candidato não autorizam tratamento diferenciado ou possibilidade de 
segunda convocação, o que é expressamente vedado, sob qualquer hipótese. 
11.17. Ao quadro de vencimentos previsto no Anexo III, se agregam gratificações 
complementares, além de reajustes aplicáveis às respectivas categorias. 
 
 

Palmares, 24 de julho de 2014. 
 
 

Prefeito do Município de Palmares 
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ANEXO I 
PROGRAMAS 

 
 
1. PARA TODOS OS CARGOS: 
 
A. LÍNGUA PORTUGUESA: Modos de organização discursiva e finalidades. 1.2 Articulação 
semântico-sintática 1.3 Relação texto-realidade 1.4 Interpretação. 2. LÍNGUA 2.1 Oral e escrita. 
2.2 Variantes regionais e socioculturais. 3. Ortografia e acentuação.3.1 Pontuação.3.2 
Coordenação e subordinação: processos de construção e transformação na língua escrita.3.3 
Sintaxe de concordância, regência (inclusive crase) e de colocação.3.4 Numeral: emprego.3.5 
Classes de palavras: flexão e emprego 3.6 Propriedade vocabular. 
 
B. ATUALIDADES- Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, artes e literatura. Com ênfase em assuntos sobre 
o desenvolvimento do estado de Pernambuco e da Região de Palmares. 
 
 
2. PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
1. Operações com números naturais inteiros e racionais. 2. Divisibilidade. 3. Máximo Divisor 
Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 4. Medidas de comprimento, superfície, volume, 
capacidade, massa e tempo. 5. Problemas do 1º. Grau. 6. Razão, proporção, regra de três 
simples e composta, porcentagem, juros simples e médias. 7. Conjuntos numéricos: números 
inteiros, racionais e reais. 8. Razões e proporções: regras de três simples e composta; 
Probabilidades; Geometria básica. 
 
 
3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO 
 
ADVOGADO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direito social, habeas 
corpus, mandado de segurança, ação popular, habeas data; da nacionalidade, dos direitos 
políticos; da União, dos Estados, dos Municípios; da administração pública, dos servidores 
públicos civis. Emendas à Constituição, das Leis. Do Poder Executivo. Do Presidente da 
República. Do Poder Judiciário. Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade, do 
controle judiciário. Funções essenciais da justiça, ministério público, advocacia geral da União e 
defensoria pública. Do sistema tributário nacional, da política urbana. Da seguridade social e do 
meio ambiente. 2. – Direito Administrativo: Organização administrativa brasileira. Princípios 
fundamentais. Administração direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Contratos 
Administrativos. Processo de licitação. Concessão de serviços públicos. Autorização e permissão. 
Poderes administrativos: vinculado, discricionário, regulamentar, disciplinar e de polícia. 
Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime dos servidores públicos federais, admissão, 
concurso público, cargos em comissão, estabilidade, estágio probatório, remuneração, licença, 
aposentadoria. Processo disciplinar. Acumulação de cargos públicos. A prescrição no Direito 
Administrativo. Prescrição. Decadência e Preclusão. Controle da Administração Pública. Controle 
interno e externo. Controle externo a cargo do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. 
Responsabilidade do Estado no Brasil. Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 3. – Direito 
Civil: Lei de Introdução ao código civil, pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, domicílio, 
residência, bens, diferentes classes de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios 
jurídicos, posse: classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda da 
propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia, obrigações: modalidades e efeitos da liquidação 
das obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos, 
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responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. 4. – Direito Processual Civil: Jurisdição, 
competência, critérios determinativos da competência, capacidade de ser parte, capacidade de 
estar em juízo, capacidade postulatória do litisconsorte da assistência, da intervenção de 
terceiros, da nomeação à autoria, da denunciação à lide, do chamamento ao processo. Processo 
e procedimento. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, defesa 
do réu, espécies de defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção, da prova, ônus da 
prova, dos recursos e suas espécies, da ação rescisória. Ações possessórias. Ação Monitória. 
Execução de sentença. Definitiva, provisória e liquidação. Processo de execução. Das diversas 
espécies de execução. Penhora. Avaliação e Arrematação. Incidentes. Embargos em geral. 
Execução Fiscal. Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95). 5. – Direito do Trabalho: Conceito 
de empregado e empregador, contrato individual de trabalho por prazo determinado e 
indeterminado, interrupção e suspensão de contrato de trabalho, trabalho em condições 
insalubres, periculosas. Trabalho noturno, jornada de trabalho, convenções coletivas de trabalho, 
justiça do trabalho, vara do trabalho, competências das varas, tribunais regionais do trabalho, 
jurisdição e competência, férias, licença paternidade e maternidade, proteção do trabalho da 
mulher e do menor, repouso semanal remunerado, o trabalho temporário, seguro desemprego e 
13º salário. Do Processo Judiciário do Trabalho. 6. – Direito Penal – Efeitos civis e trabalhistas da 
sentença penal. Crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração da justiça. 
Crimes contra a organização do trabalho. Juizados Especiais criminais (Lei nº 9.099/95) e 
alterações. 7. – Direito Processual Penal: Do Inquérito Policial. Da ação penal. Da Ação Civil. 
 
ADMINISTRADOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Teorias de Administração: Planejamento. Processo decisório. Estrutura organizacional. Visão das 
principais áreas funcionais de uma organização: marketing, finanças, recursos humanos e 
produção. As teorias administrativas. Utilização dos conceitos na prática administrativa. 
Organização, Sistemas e Métodos: Comparação crítica das principais abordagens aos estudos 
das organizações. Problemas básicos de concepção das estruturas e processos organizacionais 
em diferentes níveis: global, intermediário e operacional. Ligações da estrutura e do processo com 
a estratégia e o desempenho. Administração de Recursos Humanos: Estratégias e desafios de 
RH. Administração da força de trabalho. Clima organizacional. Planejamento de pessoal e sistema 
de informação de RH. Gerenciamento de Desempenho. Recrutamento e seleção. 
Desenvolvimento de RH e treinamento.  Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: 
Padronização, normalização, classificação e inspeção de materiais. Compras, especificações, 
seleção de fornecedores e análise de valor. Gestão de Estoques. Logística de suprimentos. 
Administração de Sistemas de Informação: Tipos e usos de informação. Tratamento das 
informações. Conceitos e propriedades dos sistemas de informação. Elaboração de um sistema 
de informação. Custos e benefícios de um sistema de informações. Administração Pública: 
princípios da administração pública, concessão e permissão de serviços públicos; Lei de 
Responsabilidade Fiscal; contratos administrativos; orçamento. Licitação: Conceito, princípios, 
modalidades. Dispensa e inexigibilidade. Edital: aspectos principais. Contabilidade Geral: sistema 
contábil; demonstrações contábeis; patrimônio; conceitos de ativo, passivo, receita, despesa e 
resultado; custo; técnicas de orçamento e controle. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do 
processo de trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco 2. Ferramentas e conceitos em 
saúde da família: territorialização, visita domiciliar, genograma, fuxograma analisador, método 
clínico centrado na pessoa, clínica baseada em evidências, prontuário orientado por problemas 3. 
NASF-Núcleos de Apoio à Saúde da Família: inserção na Política Nacional de Atenção Básica; 
bases legais, objetivos, características e estratégias de atuação 4. Educação em saúde e 
Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde 5. 
Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 6. Prevenção de 
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doenças e promoção da saúde 7. Questão social e formação sócio histórica do Brasil; Estado, 
seguridade e política social; cidadania, direitos e legislação social; transformações 
contemporâneas e o Serviço Social 8. História, fundamentos, estratégias e procedimentos teórico-
metodológicos do Serviço Social 9. Avaliação de políticas, programas e projetos sociais 10. 
Administração, pesquisa, planejamento e interdisciplinaridade em Serviço Social: a construção do 
conhecimento, metodologias qualitativas 11. Assistência social com garantia de direitos - 
Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência) 12. Prática profissional em Saúde 
Pública: assistência à saúde e vigilância à saúde; elaboração de projetos de intervenção do 
assistente social nas condições e relações do trabalho; espaços sócio ocupacionais 13. 
Abordagens com indivíduos, grupos e famílias14. Assessoria e consultoria em Serviço Social 15. 
Participação e controle social 16. Saúde Mental: conceito, promoção, prevenção; política de saúde 
mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, política assistencial em saúde mental; reabilitação 
psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade; 
álcool, tabagismo, crack e outras drogas e redução de danos 17. Política de Saúde do 
Trabalhador 18. Riscos ocupacionais e sua prevenção 19. Código de ética e legislação 
profissional, humanização do atendimento, atenção à pessoa com deficiência. 
 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1.Contabilidade Geral. Princípios fundamentais de contabilidade. Critérios de avaliação de ativos e 
passivos. Função e Estrutura das Contas Contábeis. Contas Patrimoniais e de Resultado. 
Demonstrações exigidas pela Lei nº 6.404/76. Análise de balanços. Indicadores de análise 
econômico-financeiros. 2. Contabilidade Governamental E Orçamento Público. Normas da 
Contabilidade Pública. A variação dos Componentes Patrimoniais. Controle dos Bens 
Patrimoniais. Regime de Competência e Regime de Caixa. Receitas e Despesas Públicas. 
Empenho, liquidação e pagamento da despesa. Sistema Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. 
Processo Orçamentário. Execução Orçamentária. Sistema Orçamentário. Avaliação da Execução 
Orçamentária. O Controle Externo. 3. Administração e Gestão Por Processos. Fundamentos da 
administração: conceitos. O Contexto em que as empresas operam. Planejamento. Organização. 
Gestão por Processos. Auditoria - Conceituação e objetivos. Auditoria interna e externa. 
Procedimentos de auditoria. Planejamento da auditoria.  4.Controles Internos e Gestão de Riscos . 
Características de um sistema de controle interno. Objetivos do controle interno. Controle interno e 
sistemas de processamento de dados. Responsabilidade pela determinação do controle interno. 
Elementos de controle. Meios para atingir o controle. O controle interno na administração pública 
brasileira. Evolução dos métodos de controle. Estrutura de controles internos. Riscos. 
Controladoria- Definição. Missão da controladoria. Responsabilidade e autoridade. Funções. 
Instrumentos de controladoria. 
 
AUDITOR DE CONTROLE FISCAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1.Contabilidade Geral. Princípios fundamentais de contabilidade. Critérios de avaliação de ativos e 
passivos. Função e Estrutura das Contas Contábeis. Contas Patrimoniais e de Resultado. 
Demonstrações exigidas pela Lei nº 6.404/76. Análise de balanços. Indicadores de análise 
econômico-financeiros. 2. Contabilidade Governamental e Orçamento Público. Normas da 
Contabilidade Pública. Direito Tributário - Competência Tributária de União, Estados e Municípios. 
Limitações Constitucionais do Poder de Tributar. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito, 
classificação e espécies de Tributos. Simples Nacional. Legislação Tributária: vigência, aplicação, 
interpretação e Integração. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação 
Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. Domicílio e 
Responsabilidade. Constituição do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios do Crédito. 
Modalidades de Lançamento e hipóteses de alteração. Suspensão da exigibilidade e Extinção do 
Crédito Tributário. Exclusão do Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Auditoria 
- Conceituação e objetivos. Auditoria interna e externa. Procedimentos de auditoria. Planejamento 
da auditoria. Relevância e Risco. Avaliação do sistema contábil e de controles internos. Fraude e 
erro. Presunção de omissão de receitas: ativos ocultos ou fictícios, passivos ocultos ou fictícios, 



 16 

saldo credor na conta caixa, suprimentos não comprovados, diferenças em levantamentos 
econômicos ou financeiros, omissão do registro de pagamentos efetuados. Auditoria dos 
componentes patrimoniais e das contas de resultado. Direito Administrativo - Administração 
Pública: Conceito. Poderes e deveres do administrador público. Organização administrativa 
brasileira: princípios, espécies, formas e características. Concentração e Desconcentração. 
Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder 
disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Conceitos e requisitos, 
Atributos, Classificação, Motivação, Invalidação. Serviços Públicos: conceitos: classificação; 
regulamentação; controle; permissão; concessão e autorização.  
 
 
 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Políticas de Saúde Bucal no Brasil; Trabalho em equipe; Controle social em saúde bucal; 
biossegurança, ergonomia e controle de infecção; Tratamento restaurador atraumático, conceito e 
abordagem. Processo Saúde-Doença; Legislação e Papel do Atendente de Consultório Dentário. 
Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, preparo, manipulação, acondicionamento e 
controle de estoque; Equipamento e instrumental: nomenclatura, utilização, preparo, limpeza, 
esterilização, desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e 
conservação; Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o 
trabalho; Técnicas de escovação supervisionada; Principais doenças da cavidade bucal: cárie, 
doença periodontal, má oclusão, lesões de mucosa: conceito, etiologia, evolução, medidas de 
prevenção; Epidemiologia aplicada: levantamento de necessidades; Educação em saúde bucal. 
 
 
ODONTÓLOGO PSF  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças bucais 2. Periodontia: tratamento não 
cirúrgico das doenças periodontais; espaço biológico periodontal; terapia periodontal de suporte 3. 
Endodontia: acesso e localização dos canais; preparo mecânico-químico dos canais radiculares; 
substâncias químicas empregadas no preparo dos canais radiculares; materiais obturadores e 
técnicas de obturação dos canais radiculares 4. Restaurações diretas e indiretas 5. Prótese: 
conceitos e princípios de prótese fixa, removível e total, oclusão 6. Odontopediatria: 
desenvolvimento, características e cronologia da erupção dentária na dentição decídua, 
diagnóstico, tratamento e prevenção em odontopediatria 7. Urgências em odontologia: urgências 
de resolução protética, urgências em periodontia, urgências de endodontia, urgências de 
resolução em odontologia restauradora, urgências infecciosas, urgências traumáticas e urgências 
hemorrágicas. 
 
ODONTÓLOGO CEO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Aspectos epidemiológicos das doenças bucais na infância  Aspectos psicológicos e condutas em 
odontopediatria. Exame clínico, diagnóstico, semiologia, exames complementares e radiológicos e 
plano de trabalho em odontopediatria. Desenvolvimento, características e cronologia da erupção 
dentária na dentição decídua e permanente e fatores  locais e sistêmicos que influenciam neste 
processo. Alterações congênitas e adquiridas em saúde bucal, fissura lábio-palatal. Programa 
preventivo e interceptativo de maloclusões na primeira Infância Anestesia local e geral em 
odontopediatria. Manejo de pacientes especiais. Cuidados odontológicos às gestantes. Cariologia: 
etiologia, diagnóstico e tratamento, com ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal; controle 
mecânico e químico da placa bacteriana; dieta, educação e motivação na promoção da saúde 
bucal. Higiene bucodental em crianças, uso tópico e sistêmico do flúor e técnicas de escovação. 
Tratamento pulpar de dentes decíduos. Fatores de risco das doenças bucais em odontopediatria: 
cárie dentária, doença periodontal, maloclusão, patologia dos tecidos moles e duros da cavidade 
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oral e câncer bucal. Traumatismo da dentição decídua. Tratamento endodôntico em dentes 
permanentes jovens com rizogênese incompleta. Dentística preventiva e restauradora: técnicas, 
propriedades e uso dos materiais. Reabilitação bucal em odontopediatria. Urgência e emergência 
em odontopediatria. Técnicas de escovação para pacientes especiais. Contenção física e 
mecânica do paciente na cadeira odontológica. Urgência e emergência odontológicas aplicadas à 
pacientes especiais.  
 

                    EDUCADOR FÍSICO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos da Educação Física; Concepções da Educação Física: concepções liberais e 
progressistas; Objetivos da Educação Física. Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos da 
educação física escolar. Esportes (regras oficias). Desenvolvimento Humano – aprendizagem 
motora. Anatomia/fisiologia do exercício. Qualidade de Vida. Parâmetros curriculares nacionais 
(PCN). Técnicas e instrumentos de medida e avaliação em Educação Física. Métodos e técnicas 
da Educação Física. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, 
Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Fisiologia do exercício.  
 
ENFERMEIRO AMBULATÓRIO, SEREST  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. 
Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças. Introdução à Enfermagem: 
Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. O 
ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem. Enfermagem Médico-Cirúrgica: 
Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do sangue, 
respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, 
nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e 
em Central de Material. Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à 
saúde materno–infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período neonatal. 

 
 

                     ENFERMEIRO PSF 
                     CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. 
Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças. Introdução à Enfermagem: 
Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. O 
ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem. Enfermagem Médico-Cirúrgica: 
Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do sangue, 
respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, 
nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e 
em Central de Material. Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à 
saúde materno–infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período neonatal. Enfermagem 
em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, 
patologias atendidas em saúde pública. 
 

                     ENFERMEIRO AUDITOR 
                     CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 Auditoria de Enfermagem: Conceitos; Regulamentação da Auditoria de Enfermagem; Finalidades 
da Auditoria de Enfermagem e Atividades do Enfermeiro Auditor; Classificação da Auditoria de 
Enfermagem; LEGISLAÇÃO E ETICA EM ENFERMAGEM - Instrumento para elaboração de 
indicadores; Exemplo de instrumento para elaboração de indicadores; Aspiração de Secreção Ora 
Traqueal; Balanço Hídrico, Cateterismo Vesical, Controle de Pressão Venosa Central, Curativos e 
Orientação de Enfermagem para Alta; Lavagem Gástrica e Lavagem Vesical Contínua; 
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Nebulização, Tricotomia, Sondagem Nasogátrica ou Nasoenteral e Punção Venosa; Uso de 
Equipamento, Monitorização e Monitor de Capnografia; Monitorização da Temperatura e Monitor 
da Pressão Intracraniana; Monitor da Freqüência Cardíaca e Ventilação Mecânica; Bomba de 
Infusão, Oxigenoterapia; Glosas Hospitalares, Perfil do Enfermeiro Auditor, O enfermeiro Auditor 
na atuação em Hospitais.  
 

 
                     FARMACÊUTICO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Vias de administração de medicamentos. Farmacotécnica: formas farmacêuticas e cálculos. 
Psicoativos e retinóides – legislação vigente. Central de abastecimento farmacêutico – 
armazenamento e distribuição. Estrutura física e organizacional da farmácia hospitalar. Aquisição 
de medicamentos e correlatos em instituições públicas – legislação vigente. Comissão de 
Farmácia e terapêutica – padronização de medicamentos e farmacovigilância. Boas práticas de 
distribuição de produtos farmacêuticos – legislação vigente. Boas práticas de manipulação em 
farmácia. Mecanismos gerais de ação e efeitos de fármacos. Farmacocinética. Bioequivalência e 
biodisponibilidade de fármacos. Antiácidos.  Antiespasmódicos. Broncodilatadores. Anti–
hipertensivos.  Diuréticos. Interação medicamentosa. Antimicrobianos.  Farmacologia clínica. 
 
FISIOTERAPEUTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 2. Prevenção 
de doenças e promoção da saúde em fisioterapia 3. Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e 
patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, 
angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia 4. Exame clínico, 
físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho em fisioterapia 5. Fisioterapia 
geral: efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de termoterapia, fototerapia, crioterapia, 
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, 
manipulação vertebral 6. Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia 7. Fisioterapia 
em neurologia. 8. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia 9. Fisioterapia em pediatria, geriatria e 
neonatologia 10. Fisioterapia cardiovascular 11. Amputação: indicações e tipos de prótese e 
órteses; mastectomias 12. Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia 
pulmonar; gasimetria arterial; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema 
respiratório; avaliação fisioterápica do paciente crítico; ventilação mecânica; vias aéreas artificiais: 
indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação 
mecânica 13. Fisioterapia motora e respiratória em UTI 14. Fisioterapia na saúde do trabalhador: 
conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de 
trabalho 15. Assistência fisioterapêutica domiciliar 16. Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua 
prevenção 17. Código de ética e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção à 
pessoa com deficiência. 
 
FONOAUDIÓLOGO: 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 Desenvolvimento e aquisição de linguagem; Diagnóstico e intervenção fonoaudiológica junto aos 
recém-nascidos de risco para o desenvolvimento neuropsicomotor. Avaliação audiológica do 
adulto e do recém-nascido. Triagem auditiva. Programas de conservação auditiva. Deficiência 
auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, indicação, adaptação de próteses auditivas e 
reabilitação. Avaliação e tratamento de: Doença Mental Infantil, Sistema Estomatognático, 
Fissuras Labiopalatinas, Alterações de Fala e Linguagem Oral e/ou escrita, Alterações da Voz, 
Alterações da Fluência. Atuação fonoaudiológica junto ao idoso. Atuação fonoaudiológica nos 
diversos meios sociais: creche, escola, comunidade, entre outros. Saúde vocal. Inclusão social e 
escolar da pessoa com deficiência e/ou doença mental. Desenvolvimento da linguagem oral e 
escrita. Fisiologia da Fonação: processo de aquisição, percepção e produção dos sons da fala; 
Fisiologia da audição: patologias, exames audiológicos, próteses auditivas e implantes cocleares; 
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Intervenção fonoaudiológica nos distúrbios da comunicação; trabalho em equipe multi e 
interdisciplinar.  
 
MÉDICO AUDITOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Procedimentos de auditoria em sistema de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e 
campo de atuação da auditoria; Perfil do auditor; Auditoria analítica; Auditoria operativa; Apuração 
de denuncia; Normas de vigilância sanitária para estabelecimento de saúde. Financiamento no 
SUS: forma de repasse de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso de atenção 
básica; Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento de controle. 
Noções de planejamento estratégico. Habilitação para gestão no SUS. Programa saúde da 
família. Programa saúde da mulher. Programa saúde de criança. Programa de saúde bucal. 
Programa de hipertensão. Programa de diabetes. Programa de controle da tuberculose. Programa 
de controle da hanseníase. Modelo de Atenção, Regulação Assistencial. Programa de Saúde 
Mental. Documentos oficiais: Constituição Brasileira na área de Saúde;  
Código de Defesa do Consumidor; Código de Ética Medica; Código de Ética de Enfermagem; 
Código de Ética de Odontologia; Código de Ética de Farmácia; Lei 8666/93; Procedimentos para 
Pagamento de Produção Ambulatorial no SUS; Procedimentos de liberação de Atualização de 
Internação Hospitalar; Procedimentos de liberação de Autorização de Procedimentos de Média e 
Alta Complexidade. 
 

MÉDICO PSF 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Propedêutica em Clínica Médica. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Antibióticos, 
quimioterápicos e corticóides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e 
tratamento das seguintes afecções: aparelho digestivo: esofagite, gastrite, úlcera péptica, doença 
intestinal inflamatória, pancreatites e cirrose hepática; aparelho cardiovascular: angina pectoris, 
infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; sistema hematopoiético: anemias, 
leucoses e linfomas; sistema renal: infecções do trato urinário GNDA, GNC; aparelho respiratório: 
pneumonia, bronco-pneumonia e DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática 
e led. Doenças Infectoparasitórias: Parasitoses, Filariose, Lleptospirose, Hepatite, AIDS, Sífilis, 
Hanseníase, Tuberculose, Cólera, febre tifóide, Meningoencefalite e Dengue. Doenças 
neoplásicas: aspectos diagnósticos das doenças tumorais do aparelho respiratório e digestivo. 
Diabetes mellitus e doenças da tireóide. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, 
edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, Asma Brônquica, hemorragia digestiva, insuficiência 
hepática, insuficiência renal aguda, cólica renal e embolia pulmonar. Atenção à pessoa em 
situação de violência: doméstica, sexista e outras. Envenenamentos agudos. Clínica do 
traumatismo craniano – TCE e AVC. Conhecimentos no manejo do paciente vítima de urgência ou 
trauma no ambiente do pré-hospitalar. Urgência e trauma tóracico e abdominal, urgência e trauma 
periférico. Abordagem de outras situações de urgência: urgência em saúde mental, urgências 
obstétricas e urgências em pediatria, queimaduras, sutura, drenagem de abscesso. Dermatologia: 
principais doenças de pele. 
 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso 2. Interpretação de exames complementares de apoio 
diagnóstico 3. Princípios de farmacologia clínica e terapêutica em psiquiatria 4. Concepção 
psicossomática/psicoimunologia 5. Psicopatologia: ansiedade, transtornos obessivos-compulsivos, 
síndrome do pânico, transtornos fóbicos, transtornos dissociativos, doenças bipolares, 
retardamento mental, depressão, transtorno da personalidade,transtornos da sexualidade, 
comportamento suicida e déficit cognitivo 6. Transtornos alimentares: bulimia, anorexia nervosa 
7.Transtornos Mentais Orgânicos 8. Doenças degenerativas: doença de Alzheimer e outras 
demências 9. Transtornos psicóticos: esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes 10. 
Transtorno do Humor 11.Transtornos neuróticos relacionados ao stress e somatoformes 
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12.Transtornos emocionais e do comportamento na infância e adolescência 13. Álcool, tabagismo, 
outras drogas e redução de danos 14. Política de Saúde Mental: Psiquiatria preventiva e da 
comunidade; Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental: superação 
do modelo asilar, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 
psíquico, interdisciplinaridade 15. Assistência integral às pessoas em situação de risco; violência 
contra a criança, adolescente, mulher e idoso 16. Centros de Atenção Psicossocial – CAPS: 
financiamento, bases legais e estratégias de atuação: projeto terapêutico singular, acolhimento, 
clínica ampliada, matriciamento, visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, 
atenção à família, oficinas terapêuticas, centros de convivência e espaços afins, serviços 
residenciais terapêuticos ou moradias, ações intersetoriais 17.Transtornos relacionados à saúde 
do trabalhador 18. Urgência e emergência em saúde mental, atenção à crise. 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Epidemiologia das doenças relacionadas ao trabalho no 
Brasil 2. Exame clínico, físico, semiologia, e plano de trabalho 3. Interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico em medicina do trabalho 4. Diagnóstico, caracterização, 
tratamento e reabilitação de Doenças Relacionadas ao trabalho: sistemas cardiovascular, 
digestório, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, osteomuscular, respiratório, tegumentar, 
geniturinário, oftálmico e otolaringológico, Doenças infecciosas e câncer relacionados ao trabalho 
5. Sofrimento psíquico relacionados ao trabalho, dependência química 6. Acidentes de trabalho: 
típico e de trajeto, investigação e análise 7. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, 
psicossociais, mecânicos e de acidentes 8.Toxicologia ocupacional, agentes tóxicos, exposições e 
vias de introdução, classificação das intoxicações, limites permissíveis para agentes tóxicos no 
ambiente de trabalho 9. Assédio moral 10. Ergonomia Aplicada ao Trabalho 11. Aspectos de 
Biossegurança 12. Vigilância à Saúde do Trabalhador e sua interface com as vigilâncias sanitária, 
epidemiológica e ambiental (Legislação estadual); agravos de notificação compulsória em saúde 
do trabalhador (Portaria nº 777/GM/2004) 13. Mapeamento de riscos 14. Funcionamento e 
atribuições da Perícia médica, Laudo Pericial e os Processos Trabalhistas, proteção do 
Trabalhador 15. Readaptação funcional 16. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças 
relacionadas ao trabalho 17. Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador, organização 
Internacional do Trabalho e Normas Internacionais do Trabalho, recomendações 112/59 da OIT - 
Convenção 161/85 da OIT, NR4: SESMT, NR5: CIPA, NR7: PCMSO, NR9: PPRA 18. Legislação 
previdenciária e acidentária (CLT), direito do trabalho, regulamentação atual de insalubridade, NR 
15 da Portaria 3214/78 19. Política Nacional de Saúde do trabalhador, Portaria GM/MS 
1.339/1999- Lista de doenças relacionadas ao trabalho, Rede Nacional de Saúde do Trabalhador 
(RENAST), Centros de Referência à Saúde do Trabalhador. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPCÍFICOS  
Síndrome de hipertensão intracraniana; Doenças vasculares cerebrais e medulares; Doenças 
infecciosas e parasitárias: Meningites. Encefalite, Abscessos, Tromboflebites, Cisticercose, 
Esquistossomose, Tuberculose e Viroses; Doenças dos músculos, da junção neuromuscular, das 
raízes, plexos e nervos periféricos; Doenças digestivas: Esclerose Lateral Amiotrófica. Waming-
Hoffman. Kugelberg-Walender, Siringomielia. Degenerações Espino-Cerebelares; Tumores 
intracranianos, raquimedulares e dos nervos periféricos (primitivos e metastáticos); Doenças do 
sistema nervoso autônomo: hipotensão ortostática neurogênica, neuropatias autonômicas, 
disautonomia familiar e bexiga neurogênica; Malformações congênitas e anormalidades do 
desenvolvimento / Paralisia cerebral, retardo mental e hidrocefalias; Traumatismos 
crânioencefálicos e raquimedulares. Traumatismos dos nervos periféricos; Hérnias discais, mielo-
radiculopatias espondilóticas. Estenose do canal raquiano. Noções de neuroimagem e de 
eletrofisiologia: eletroencefalografia, eletromiografia, estudos da neurocondução e potenciais 
evocados. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
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1. Anatomia e fisiologia dos sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular, urinário e digestório 2. 
Princípios da cirurgia 3. Abordagem, propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico 4. Transfusão. 
5. Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico 6. Antibioticoterapia profilática e 
terapêutica; infecção hospitalar; tétano 7. Anestésicos locais; anestesia loco regional 8. Fios de 
sutura: aspectos práticos do seu uso 9. Cicatrização das feridas: técnica e princípios básicos 10. 
Parede abdominal; omento; mesentério; retroperitôneo; hérnias da parede abdominal 11. Pré e 
pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência 12. Choque 13. Traumatismo 
abdominal, síndrome comportamental do abdome 14. Respostas endócrinase metabólicas aos 
traumas 15. Politraumatismo; traumatismo torácico e do pescoço 16. Abordagem cirúrgica de 
problemas da pele e tecido celular subcutâneo 17. Cirurgia da tireóide e paratireóide 18. Doenças 
que simulam abdome agudo 19. Cirurgia de urgência: abdome agudo; apendicite aguda; úlcera 
péptica perfurada; pancreatite aguda; isquemia mesentérica; obstrução intestinal; peritonites; 
abcessos intra-abdominais 20. Doenças venosa, linfática e arterial periférica; esôfago e hérnias 
diafragmáticas; estômago, duodeno e intestino delgado, apêndice, reto e ânus; fígado, pâncreas e 
baço; vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático 21. Doença diverticular dos cólons: diverticulite; 
colecistite; litíase biliar; retocolite ulcerativa; doença de Crohn. 22. Tumores da cabeça e do 
pescoço; tumores da parede torácica, pleura, pulmão e mediastino 23. Doenças da mama 24. 
Complicações cirúrgicas trans e pós operatórias 25. Atendimento ao politraumatizado: 
traumatismo crânio-encefálico e raquimedular 26. Mordeduras de animais 27. Videolaparoscopia 
diagnóstica e cirúrgica 28. Hipertensão porta 29. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos 
e queimaduras 30. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e 
transfusão 31. Sistema de atendimento pré-hospitalar 32. Portaria n.º1863/GM de 29 de setembro 
de 2003 (Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as 
unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão) 33. Portaria n.º 
1864/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política 
Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento 
Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU- 192). 
 
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Métodos diagnósticos em doenças vasculares. Ateroesclerose, etiopatogenia, fisiopatologia, 
patologia e diagnóstico. Substitutos vasculares. Oclusões arteriais agudas. Traumatismos 
vasculares. Oclusões arteriais crônicas. Aneurismas arteriais.  Fístulas arteriovenosas. 
Tratamento anticoagulante e fibrinolítico.   Doença trombo-embólica. Varizes dos membros 
inferiores. Síndrome pós-trombótica. Linfongites e erisipelas. Pé diabético. Tumores vasculares. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular 2. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, 
ecocardiografia; prova de esforço 3. Cardiologia nuclear 4. Hemodinâmica 5. Princípios de 
eletrofisiologia 6. Patologias sistêmicas e o sistema cardiovascular 7. Diagnóstico, tratamento e 
manejo da insuficiência cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva e arritmias cardíacas 8. 
Diagnósticos de imagem em cardiologia: ressonância magnética; radiologia do coração e grandes 
vasos 9. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas 10. Fatores de risco da aterosclerose 
11. Doença hipertensiva sistêmica: mecanismos, diagnóstico, tratamento e acompanhamento 12. 
Prevenção primária e secundária da doença coronariana, intervenção coronária percutânea 13. 
Doença isquêmica do coração 14. Hipotensão e síncope 15. Doença reumática 16. Valvulopatias 
17. Miocardiopatias 18. Doença de Chagas 19. Anginas e infarto agudo do miocárdio 20. Marca-
passos artificiais 21. Endocardite infecciosa 22. Doenças do pericárdio e doenças da aorta 23. 
Edema e embolia pulmonar; hipertensão pulmonar, cor pulmonar, infecções pulmonares; 
reabilitação cardiovascular 24. Indicações para cirurgia de revascularização. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 
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1. Abordagem do paciente com lesões dermatológicas acne e erupções: Acneformes, afecções do 
tecido conectivo, alterações morfológicas cutâneas, epidermites-dérmicas 2. Afecções dos anexos 
cutâneos, erupções por drogas, infecções e infestações 3. Dermatoses: por vírus, por riquétsias, 
piodermites e outras dermatoses por bactérias, metabólicas, escabioses e outras dermatoses 
parasitárias, ulcerosas, eczematosas, eritemato-pápuloescamosas, seborreica, psoríase, 
vésicobolhosas, ptiriasis rósea de Gilbert, líquen plano, outras formas de líquen, dermatoses 
congênitas e hereditárias 4. Manifestação cutânea das doenças sistêmicas 5. Púrpuras, pruridos 
6. Doenças do tecido conjuntivo 7. Reações de hipersensibilidade da pele: urticária, eritema 
polimorfo 8.Tuberculose e micobacterioses atípicas 9. Hanseníase; doenças sexualmente 
transmissíveis; infecção pelo HIV 10. Micoses superficiais e profundas. 11. Leishmaniose e outras 
dermatoses por protozoários, dermatozooses 12. Inflamações e granulomas não infecciosos - 
cistos e neoplasias, terapêutica tópica das dermatoses 13. Cirurgia dermatológica 14.Terapêutica 
sistêmica das dermatoses 15. Delírio parasitário, dermatite atópica, herpes simples genital, lúpus 
16. Noções de psicossomáticas 17. Dermatologia em Saúde Pública 18. Dermatoses 
Ocupacionais 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Anatomia clínico cirúrgica e fisiologia do sistema geniturinário 2. Malformações do sistema 
geniturinário 3. Exame clínico, físico, semiologia, e plano de trabalho 4. Interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico em ginecologia/obstetrícia 5. Planejamento familiar, 
infertilidade; métodos anti-concepcionais: classificação, indicações e contra-indicações 6. Política 
de Saúde da Mulher 7. Lesões colposcópicas típicas e atípicas 8. Doenças sexualmente 
transmissíveis 9. Prevenção, rastreamento, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico de 
neoplasias benignas e malignas da mama, vulva, vagina, ovários, colo, corpo uterino e endométrio 
10. Prurido e corrimento; doença inflamatória pélvica; vulvo-vaginites; síndromes de relaxamento 
pélvico 11. Cistoceles, uretroceles, enteroceles e retoceles 12. Amenorréias, sangramento uterino 
disfuncional, síndrome do ovário policístico, insuficiência ovariana precoce 13. Síndrome pré-
menstrual, disfunção sexual na mulher, dispareunia 14. Vaginismo, distúrbios do orgasmo 15. 
Massas ovarianas benignas, miomas uterinos, endometriomas vulvares, pólipos cervicais; cistos 
das glândulas de Bartholin; mastalgia, massas mamárias 16. Hemorragia genital; etiologia, 
diagnóstico e tratamento 17. Dismenorréia, puberdade, climatério e menopausa 18. Dor abdominal 
e ou pélvica em ginecologia 19. Vulvoscopia: indicação; tratamento das lesões 20. 
Videolaparoscopia em ginecologia: diagnóstica e cirúrgica 21. Incontinência urinária, fístula uro e 
enterogenital 22. Prolapso uterino e vaginal 23. Diagnóstico da gravidez e pré-natal 24. Violência 
contra a mulher; avaliação e acompanhamento da vítima de estupro. 
 
MÉDICO OBSTETRA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Assistência ao parto normal. 2. Assistência ao pré-natal de baixo e alto risco. 3. Hemorragias da 
primeira metade da gestação. 4. Hemorragias da segunda metade da gestação. 5. Infecção 
puerperal. 6. Gestação de alto risco (diabetes, cardiopatia, nefropatia, tuberculose, doenças 
autoimunes). 7. Estados hipertensivos na gravidez. 8. Prematuridade. 9. Choque em obstetrícia. 
10. Tocotraumatismo materno. 
 
MÉDICO MASTOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Fisiopatologia mamária; Procedimentos ambulatoriais em mastologia 2. Diagnóstico clínico em 
mastologia: imagens e técnicas de biopsia, diagnóstico semiológico, mamografia, ecografia, 
doppler colorido, citologia e microbiopsia 3. Quimioprevenção: conceitos básicos de quimioterapia 
antineoplasica e radioterapia nas neoplasias malignas da mama 4. Epidemiologia do carcinoma de 
mama: descritiva e analítica, avaliação e conduta no risco 5. Patologias mamárias benignas: 
diagnóstico e tratamento 6. Prevenção para o carcinoma de mama 7. Patogênese para o 
carcinoma de mama, carcinomas não infiltrantes da mama, carcinomas infiltrantes da mama: 
histopatologia, parâmetros diagnósticos e morfológicos; tratamento clínico de pessoas com 
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história de carcinoma de mama na família; proliferação celular e plóidia; anticorpo monoclonais no 
diagnóstico, prognóstico e terapia; novas abordagens terapêuticas para o carcinoma de mama 8. 
Marcadores tumorais; classificação TNM e estadiamento; terapia do carcinoma primário de mama 
- tratamento cirúrgico, conservador e radical 9. Quadro clínico e tratamento do carcinoma de 
mama localmente avançado e inflamatório 10. Carcinoma de mama e gravidez 11. Tumores 
malignos não-epiteliais: diagnóstico e tratamento; prevenção e terapia das complicações. 
 

 
MÉDICO PEDIATRA-  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Humanização da Atenção à Saúde. 2. Morbimortalidade na infância e na adolescência. 3. A 
atenção integral à saúde da criança. Crescimento e desenvolvimento, Aleitamento materno e 
orientação alimentar para desmame. 4. Imunizações. Doenças prevalentes na infância. 5. 
Puericultura: o recém-nascido normal, pré-termo e pós-termo. 6. Infecções e agravos prevalentes 
no recém-nascido. 7. A atenção integral à saúde do adolescente. Crescimento e Desenvolvimento. 
Sexualidade. Gravidez na Adolescência. Violência. Doenças prevalentes. 8. Doenças infecto-
contagiosas. 9. Emergência em pediatria / A criança grave. 10. Ética e legislação profissional. 
 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Anatomia e fisiologia em Otorrinolaringologia 2. Exame clínico, físico, semiologia, e plano de 
trabalho 3. Patologia, malformações congênitas, diagnóstico e tratamento da orofaringe, laringe, 
nariz e seios paranasais, ouvido externo, interno e médio 4. Tumores benignos e malignos em 
otorrinolaringologia; tumores cérvico-facial e massas cervicais 5. Estomatites, patologias 
Inflamatórias da faringe, rinopatias Agudas e Crônicas, sinusopatias agudas e crônicas 6. 
Labirintopatias vasculares e metabólicas 7. Interpretação dos testes e audiogramas, Disacusias 
8.Doenças e manifestações iatrogênicas em otorrinolaringologia 9.Próteses auditivas: tipos e 
indicações 10. Paciente respirador oral 11. Otopatias externas, internas e médias 12. Avaliação do 
paciente com surdez 13. Vertigem e doenças do labirinto 14. Emergências e urgências em 
otorrinolaringologia. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Princípios de ação hormonal; regulação hormonal do metabolismo da água e letrólitos 2. 
Pâncreas; Diabetes tipo 1 e complicações agudas (cetoacidoses e estado hipermolar); 
complicações crônicas 3. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo-hipófise 4. Síndromes 
hiperprolactinêmicas 5. Hipertireoidismo e hipotireoidismo 6.Bócios 7.Síndrome de Cushing 
(diagnostico de hipercortisolismo) 8. Insuficiência adrenal 9. Doenças da paratireóide e distúrbios 
do metabolismo ósseo e mineral 10. Distúrbios poliglandulares 11. Doenças das gônadas 12. 
Acromegalia 13. Déficit de GH 14. Obesidade e síndrome metabólica 15. Panhipopituitarismo 16. 
Endocrinologia do envelhecimento: principais alterações hormonais da terceira idade 17. Fisiologia 
e distúrbios do crescimento e desenvolvimento 18. Neuroendocrinologia 19. Abordagem clínica, 
fisiologia e distúrbios das alterações de diferenciação sexual 20. Endocrinologia feminina: ciclo 
menstrual normal e patológico, síndromes anovulatórias, amenorréias, infertilidade, síndromes 
hiperandrogênicas,tumores ovarianos, menopausa, endocrinologia da gestação 21. Andrologia 22. 
Diagnóstico diferencial das hipercalcemias 23. Distúrbios do metabolismo dos lipídeos 
24.Neoplasias endócrinas múltiplas 25. Feocromocitoma. 
 
 
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Imunologia Básica - Processo Inflamatório. Sistema do Complemento, Interação Antígeno-
Anticorpo. Genética básica - Causas Genéticas de Doenças Reumáticas 2. Exame clínico, físico, 
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semiologia, e plano de trabalho 3. Mecanismos etiopatogênicos da dor da inflamação e da 
autoimunidade 4. Etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento da: febre reumática, 
osteoartrose, doença mista do tecido conjuntivo, esclerose sistêmica, síndrome do anticorpo 
antifosfolipídeo, lúpus eritematososistêmico, Síndrome de Sjögren, vasculites, 
espondiloartropatias, fibromialgia 5. Enfermidades da coluna vertebral 6. Doenças 
osteometabólicas 7. Artrites: artrite infecciosa, Neoplasias articulares, osteoartrite, artrites 
microcristalinas 8. Doenças sistemáticas com manifestações articulares 9. Enfermidades 
reumáticas da criança e do adolescente. 
 
MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anatomia e fisiologia do sistema musculo-esquelético 2. Exame clínico, físico, semiologia, e 
plano de trabalho 3. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico 4. 
Antibióticos, quimioterápicos e corticóides 5. Afecções ortopédicas comuns na infância: epifisiólise 
proximal do fêmur, poliomielite: fase aguda e crônica, pioartrite, paralisia obstétrica 
6.Deformidades congênitas e adquiridas: pé torto congênito; displasia do desenvolvimento do 
quadril; luxação congênita do joelho; pseudoartrose congênita tibial; talus vertical; aplasia 
congênita/displasia dos ossos longos; polidactilia e sindactilia 7. Infecções e alterações 
inflamatórias osteoarticulares: artrite piogênica, osteomielite aguda e crônica; tuberculose óssea; 
infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatóide; braquialgias, artrite degenerativa da 
coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical 8. Ombro doloroso 9. Doenças 
osteometabólicas 10. Alterações degenerativas osteoarticulares: artrose do membro superior, 
inferior e quadril 11. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; 
espondilose 12.Tumores ósseos benignos e malignos 13. Escoliose 14. Osteocondroses 15. 
Fratura: da pélvis, do acetábulo, diafisária do fêmur, tanstrocanteriana, do colo do fêmur, do 
ombro, da clavícula, extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero, 
diafisária dos ossos do antebraço, do escafóide, da cabeça do rádio, de Colles e Smith 16. 
Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, da articulação do quadril, dos ossos dos 
pés e dos joelhos 17. Lesões meniscais e ligamentares 18. Luxação do cotovelo e do carpo 19. 
Luxações, lesões capsulo-ligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e 
crianças 20. Fisioterapia e acompanhamento do paciente com problemas ortopédicos e 
reumáticos crônicos 23. Urgências e emergências em traumatologia 24. Atendimento ao 
politraumatizado 25. Dor lombar e cervical 26. Sistema de atendimento pré-hospitalar. 
 
NUTRICIONISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 2. Prevenção 
de doenças e promoção da saúde 3. Exame clínico, físico, semiologia, exames complementares e 
plano de trabalho 4. Política Nacional de Alimentação e Nutrição 5. Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (SISVAN), Segurança Alimentar 6. Unidades de alimentação e nutrição: 
objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e 
armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética 7. Nutrição normal: definição, 
leis da alimentação/requerimentos e recomendações de nutrientes - alimentação enteral e 
parenteral 8. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, 
gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar, adolescente e coletividade 9. Desnutrição: 
epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e econômicos, Programa Bolsa Família 10. 
Diagnósticos antropométricos: padrões de referência/indicadores: vantagens, desvantagens e 
interpretação/avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de 
GARROW) 11. Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular 12. Dietoterapia nos 
distúrbios metabólicos: obesidade: diabetes mellitus e dislipidemias 13. Dietoterapia nas carências 
nutricionais: desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais, alergias alimentares e carência 
de vitamina A 14. Fisiopatologia e dietoterapia nos distúrbios do sistema digestório e glândulas 
anexas; insuficiência renal, pulmonar e hepática; câncer e Doenças sexualmente transmissíveis 
15. Alimentos: conceito; características e qualidade dos alimentos; riscos químicos, físicos e 
biológicos 16. Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a multiplicação dos 
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microorganismos: fatores extrínsecos e intrínsecos; microrganismos patogênicos de importância 
em alimento 17. Conservação e armazenamento de alimentos: tecnologias mais empregadas na 
conservação de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação 
18. Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções, importância na Saúde Pública, 
inspeção em Vigilância Sanitária 19. Riscos ocupacionais na nutrição e sua prevenção 20. Código 
de ética e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção à pessoa com 
deficiência. 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Atendimento às necessidades básicas do paciente. Assistência da enfermagem no auxílio ao 
diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de materiais para exames, administração de 
medicamentos, curativos, sondagens. Assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, 
oxigenoterapia, aspiração de secreções. Assistência ao paciente em parada cardiorrespiratória. 
Prevenção e controle de infecção hospitalar. Métodos de esterilização. Assistência de 
enfermagem em unidade cirúrgica: pré, trans e pós-operatório. Programas de Saúde: pré-natal, 
puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, 
dengue, meningite e leptospirose, DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer cérvico-uterino 
e planejamento familiar. Atuação do Técnico no trabalho de parto e cuidados com o recém-
nascido. Atendimento ao politraumatizado em via pública. Saúde da mulher, criança, terceira 
idade. Educação em saúde. Sistema de atendimento pré-hospitalar. Portaria nº. 2.048/MS, de 
05/11/2002. Urgências clínicas. Transporte do paciente de risco. Ética Profissional. Programa 
Saúde da família. Programa saúde da mulher. Programa saúde da criança. Programa de saúde 
bucal. Programa de hipertensão. Programa de diabetes. Programa de controle da tuberculose. 
Programa de controle da hanseníase. Programa de Saúde Mental. Saúde Pública: Organização 
dos serviços de saúde no Brasil - SUS: princípios, diretrizes, controle social, planejamento. 
Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. 
 
TÉCNICO AGRÍCOLA:  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Uso e conservação dos solos; 2. Adubação em geral; 2.1. Tipos e classificação de fertilizantes e 
corretivos; 3. Irrigação e drenagem; 4. Conhecimentos gerais de fitotecnia; 4.1. Grandes culturas 
anuais; 4.2. Grandes culturas perenes; 4.3. Olericultura; 4.4. Fruticultura; 4.5. Silvicultura; 4.6. 
Pastagens; 5. Mecanização agrícola; 5.1. Máquinas e implementos agrícolas; 5.2. Regulagem de 
equipamentos agrícolas; 5.3. Manutenção de máquinas e implementos agrícolas; 6. Noções de 
fitossanidade; 6.1. Identificação das principais pragas agrícolas; 6.2. Manejo de pragas; 6.3. Uso 
correto de agrotóxicos; 7. Conhecimentos gerais de zootecnia; 7.1. Bovinocultura; 7.2. Avicultura; 
7.3. Ovinocultura; 7.4. Caprinocultura; 7.5. Piscicultura; 7.6. Suinocultura; 8. Noções de sanidade 
animal; 9. Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de 
segurança no trabalho e de primeiros socorros.  
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 Acidente do trabalho: Conceito técnico e legal; Causas e conseqüências dos acidentes; Taxas de 
frequência e gravidade; Estatísticas de acidentes; Custos dos acidentes; Comunicação e registro 
de acidentes; Investigação e análise de acidentes. Princípios de Prevenção e controle de riscos 
em máquinas, equipamentos e instalações: Caldeiras e vasos de pressão; Movimentação de 
cargas; Instalações elétricas; Máquinas e ferramentas; Trabalhos a quente (soldagem, corte e 
ferramentas abrasivas); Trabalho em espaços confinados; Construção civil; Trabalhos em altura. 
Elementos de Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Gases e 
vapores; Aerodispersóides; Ficha de informação de segurança de produtos químicos; Exposição 
ao ruído; Exposição ao calor; Radiações ionizantes e não-ionizantes; Trabalho sob condições 
hiperbáricas; Limites de tolerância e de exposição. Fundamentos de Proteção contra Incêndio: 
Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo; Armazenamento de produtos inflamáveis; Brigadas 
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de incêndio; Plano de emergência e de auxílio mútuo. Princípios de análise, avaliação e 
gerenciamento de riscos: Inspeção de segurança; Técnicas de análise de risco: APR e HAZOP. 
Princípios de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde: organização e atribuições do 
SESMT e da CIPA; Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional de acordo com a 
OHSAS 18001; Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho; 
Noções de Desenvolvimento Sustentável. Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional; Prevenção de Doenças Relacionadas ao Trabalho; Suporte Básico à Vida. 
Elementos de Ergonomia: Conforto ambiental; Organização do trabalho; Mobiliário e 
equipamentos dos postos de trabalho. Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na 
Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho; Normas Regulamentadoras de 
SST; Convenções da Organização Internacional do Trabalho; Benefícios previdenciários 
decorrentes de acidentes do trabalho; Perfil Profissiográfico Previdenciário. Princípios de 
Planejamento e Resposta a Emergências: Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta 
Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2. (Decreto 
5.098/2004 e suas alterações); Resolução CONAMA 398/2008 e suas alterações; Noções de 
resposta à contingência em acidentes com hidrocarbonetos líquidos e gasosos; Noções de 
Sistema de comando de incidentes: Princípios, funções, estrutura e recursos. 
 
 
 
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Higiene Dentária: doença periodontal; medidas de prevenção e controle das doenças bucais (cárie 
e doença periodontal). Odontologia Social: processo saúde/doença; epidemiologia em saúde 
bucal; políticas de saúde; organização e planejamento de serviços de saúde. Materiais, 
equipamentos e instrumental: funcionamento, conservação e manutenção do equipamento; 
materiais odontológicos; instrumental odontológico; ergonomia. Fundamentos de Enfermagem: 
medidas de biossegurança em odontologia; primeiros socorros; anatomia bucal e dental. Técnicas 
Auxiliares de Odontologia: radiologia dentária; técnicas de restaurações plásticas e de proteção do 
processo dentina–polpa; técnicas de laboratório em prótese dental; teste de vitalidade pulpar. 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Controle tecnológico de concreto e materiais constituintes e controle tecnológico de solos; 2. 
Fundações e Estruturas; 2.1. Movimentação de terra, formas, escoramento, armação e 
concretagem; 2.2. Fundações superficiais e profundas; 2.2.1. Tipos; 2.2.2. Execução; 2.2.3. 
Controle; 2.3. Estruturas; 2.3.1. Pré-moldadas; 2.3.2. In loco; 3. Terraplenagem, drenagem, 
arruamento e pavimentação; 3.1. Serviços topográficos; 3.2. Execução e Controle; 4. Edificações; 
4.1. Materiais de construção; 4.2. Instalações prediais (hidráulicas, sanitárias e elétricas) e 
serviços complementares; 5. Leitura e interpretação de projetos de instalações prediais e de 
plantas de locação, forma e armação; 6. Normas ABNT; 7. Noções de desenho em meio 
eletrônico (AUTOCAD); 8. NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura; 9. NBR 9050  
- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Algoritmos e Estruturas de Dados. 2. Uso de Editores de Texto e Planilhas eletrônicas. 
3. Implantação, manutenção e operação de redes de comunicação de dados. 4. Manutenção 
corretiva e preventiva de software, hardware e infraestrutura de rede. 5. Noções de Instalação e 
administração de sistemas operacionais. 6. Instalação e administração de programas aplicativos. 
7. Noções de Segurança na utilização de recursos computacionais. Configuração de 
equipamentos. 
 
TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR (AUDITOR) 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Avaliações de Políticas Públicas e Programas Governamentais. O papel das normas de auditoria. 
Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria interna. Código de ética e padrões 
de auditoria. Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna. Auditoria no setor público. 
Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. 
Missão/papel/produtos da função de auditoria no contexto governamental. Formas e tipos. Normas  
relativas à execução dos trabalhos. Metodologias e habilidades em auditoria governamental: 
mensuração de desempenho; avaliação de programas; métodos estatísticos e métodos 
qualitativos: entrevistas, questionários e fluxogramação. Habilidades analíticas (distinção entre 
informações significantes e insignificantes). Técnicas de coleta de dados e pesquisas. Prática de 
auditoria governamental: administração da função de auditoria; necessidade de definição de 
propósitos, autoridade e responsabilidade; procedimentos e políticas; controle de qualidade em 
auditoria. Função da auditoria Interna. Definição de auditoria interna, independência, proficiência e  
zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo, programa de garantia de qualidade, 
planejamento, execução do trabalho de auditoria, comunicação de resultados, monitoramento do 
progresso, resolução da aceitação dos riscos pela administração. Planejamento dos trabalhos de 
auditoria. Programas de auditoria. Procedimentos e técnicas de auditoria; Testes de auditoria. 
Amostragem estatística em auditoria. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e 
risco em auditoria. Evidência em auditoria. Papéis de trabalho. Normas relativas à opinião do 
auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. Processo de apresentação do trabalho 
de auditoria: auditoria como um projeto; práticas de avaliação de risco e controle; o trabalho de  
execução; comunicação dos resultados; monitoramento. Normas relativas ao Parecer. Ética 
profissional e responsabilidade legal. LEGISLAÇÃO: Emenda Constitucional nº. 29; Lei Federal nº. 
8666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública. Lei Federal nº. 8.689/1993 - Dispõe sobre a 
extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) e dá outras 
providências. Decreto Federal nº. 1651/95 – Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no  
âmbito do SUS. Decreto Federal nº. 99438/90 – Dispõe sobre a organização e atribuições do 
Conselho Nacional de Saúde e dá outras providências. Portaria MS nº. 1.475 de 12/08/94 – 
Dispõe sobre medidas aplicáveis, no âmbito do Ministério da Saúde, em face à malversação, 
desvio ou aplicação irregular dos recursos financeiros da União, alocados ao Sistema Único de 
Saúde – SUS. Resolução CNS nº. 322/2003. 
 
TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR (Graduações em Gestão Pública, Pedagogia, Sociologia, 
Economia, História, Geografia, Química, Estatística e Comunicação Social) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Gestão Financeira: Fundamentos de Administração Financeira: O ambiente operacional da prefeitura, 
Finanças e economia, Finanças e contabilidade; Demonstrações Financeiras Básicas Públicas: 
Balanço patrimonial, Demonstrações de resultado de exercício, Demonstrações das mutações 
patrimoniais, Demonstrações de origens e aplicações de recursos; Análise das Demonstrações 
Financeiras: Índices de liquidez, Índices de atividade, Índices de endividamento; Planejamento 
Financeiro: Planejamento de caixa. Gestão Orçamentária e de custos públicos: Orçamento de Custos: 
Custo de material direto, Custo mão-de-obra direta, Custo de produção; Orçamento de Despesas: 
Mão-de-obra direta. Consumo de materiais, Despesas gerais departamentais, Depreciações e 
amortizações departamentais; Orçamento de Caixa: Planejamento e controle das disponibilidades, 
Métodos de preparação do orçamento público, Análise Financeira, Análise de orçamento, Controle de 
orçamento, Patrimônio: componentes patrimoniais; ativo; passivo e situação líquida; equação 
patrimonial. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Conta: conceito; débito; crédito; 
saldo; função e estrutura das contas; grupos de contas patrimoniais e de resultado; plano de contas. 
Escrituração: conceito; partidas dobradas; lançamento contábil - rotina e fórmulas; Livros contábeis O 
regime de caixa e o de competência. Apuração de resultados. Demonstrações Financeiras: Balanço 
Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração dos Fluxos de Caixa; 
Apresentação das Demonstrações Financeiras. Planejamento Estratégico. Planejamento e Controle: 
Conceitos gerais, Benefícios e limitações do processo estruturado de planejamento e controle, Visão 
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geral do planejamento e controle; Análise de Indicadores. Elaboração de Projetos e Programas. 
Acompanhamento e gestão de projetos e programas. Gestão de Processos: Introdução aos conceitos 
de Gestão de Processos; Papel e atribuições do profissional de processos; Definição e tipos de 
processos; Componentes de um processo; Modelagem de processos: conceito e importância, 
arquitetura de modelagem e notação; Documentação dos processos: fluxogramas, instrumentos 
normativos; Planejamento: conceito, técnicas, monitoramento e controle; Licitações e Contratos: 
Conceito, princípios Lei 8.666/93 e suas alterações. Modalidade de licitação. Controle Interno e 
Externo. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSISTENTE TÉCNICO DE CADASTRO  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Funções Administrativas: planejamento, estrutura organizacional, racionalização do trabalho; 
indicadores de excelência. Comunicação Interpessoal: barreiras, uso construtivo, comunicação 
formal e informal. Gestão de Pessoas: conceitos, avaliação de desempenho, trabalho em equipe, 
motivação, liderança e gerenciamento de conflitos. Administração de Materiais e Patrimônio: 
importância, organização da área de materiais, logística de armazenagem, transporte e 
distribuição. Administração Pública: Disposições Gerais (Constituição Federal, Título III, Capítulo 
VII). Agente Público: conceito, função pública. Elaboração de Termo de Referência; Licitação: 
conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; 
modalidades e tipos, revogação e anulação; sanções e contratos (Lei nº 8.666/1993 e alterações). 
Controle Interno e Controle Externo na Administração Pública: conceito e abrangência. Noções de 
Arquivologia: métodos de arquivamento. 
 
ASSITENTE TÉCNICO DE TRIBUTOS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Funções Administrativas: planejamento, estrutura organizacional, racionalização do trabalho; 
indicadores de excelência. Comunicação Interpessoal: barreiras, uso construtivo, comunicação 
formal e informal. Gestão de Pessoas: conceitos, avaliação de desempenho, trabalho em equipe, 
motivação, liderança e gerenciamento de conflitos. Administração de Materiais e Patrimônio: 
importância, organização da área de materiais, logística de armazenagem, transporte e 
distribuição. Administração Pública: Disposições Gerais (Constituição Federal, Título III, Capítulo 
VII). Agente Público: conceito, função pública. Controle Interno e Controle Externo na 
Administração Pública: conceito e abrangência. Noções de Arquivologia: métodos de 
arquivamento. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e alterações. Estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações e legislação complementar. Estatui Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
 

                     PSICÓLOGO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 2. Política de 
Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental: 
superação do modelo asilar, processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital 
psiquiátrico, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 
psíquico, interdisciplinaridade; garantia dos direitos de cidadania aos portadores de sofrimento 
psíquico; Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e os serviços psicossociais; 
no contexto político de redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais 
das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Projeto terapêutico 
singular, acolhimento, clínica ampliada e matriciamento; Visitas domiciliares e outras formas de 
busca do paciente, atenção à família 3. Os modelos de atenção e o fazer dos psicólogos 4. 
Campo e núcleo na área da psicologia 5. Fundamentos da psicopatologia geral 6. Teorias e 
técnicas psicoterápicas 7. Teorias da personalidade. 8. Assistência integral às pessoas em 
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situação de risco: violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso 9. Envelhecimento e 
subjetividade 10. Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus desdobramentos 11. Clínica 
das neuroses e das psicoses 12. Fundamentos básicos das intervenções grupais; grupo 
Operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do grupo, singularidades das relações 
grupais, enquadramento, metodologia, intervenções e manejo. 13. Psicodinâmica do trabalho 14. 
Psicologia na saúde do trabalhador 15. Álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redução de 
danos 16. Psicologia hospitalar 17. Entrevista psicológica, anamnese 18. Elaboração de parecer e 
laudo psicológico 29. Registro de documentos: prontuários e pareceres. 20. Noções de 
epidemiologia em saúde mental 22. Saúde mental na atenção básica 23. Psicologia e morte: 
tanatologia 24. Riscos ocupacionais e sua prevenção 25. Código de ética e legislação profissional, 
atenção à pessoa com deficiência. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do 
processo de trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco 2. Ferramentas e conceitos em 
saúde da família: territorialização, visita domiciliar, genograma, fuxograma analisador, método 
clínico centrado na pessoa, clínica baseada em evidências, prontuário orientado por problemas 3. 
NASF-Núcleos de Apoio à Saúde da Família: inserção na Política Nacional de Atenção Básica; 
bases legais, objetivos, características e estratégias de atuação 4. Educação em saúde e 
Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde 5 
Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 6. Prevenção de 
doenças e promoção da saúde 7. História e fundamentos da Terapia Ocupacional 8. Exame 
clínico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho 9. Terapia Ocupacional e 
atenção primária a saúde 10. A atuação da Terapia Ocupacional nas afecções neurológicas 11. 
Avaliação em Terapia Ocupacional 12. Terapia Ocupacional Social 13. Atuação do terapeuta 
ocupacional no envelhecimento 14. Terapia Ocupacional nas disfunções sensoriais, motoras e 
cognitivas, tecnologia assistiva 15. O terapeuta ocupacional nos programas de prevenção e 
assistência aos portadores de hanseníase 16. O papel do terapeuta ocupacional junto ao 
paciente, à equipe e à família 17. Terapia Ocupacional na assistência domiciliar 18. Saúde Mental: 
conceito, promoção, prevenção; Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, política 
assistencial em saúde mental; 19.Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão 
do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade; 20. Álcool, tabagismo, crack e outras drogas e 
redução de danos 21. Noções básicas de psicopatologia 22. Assistência integral às pessoas em 
situação de risco, violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso 23. Saúde do 
Trabalhador 24. Riscos ocupacionais e sua prevenção 25. Educação em saúde: educação popular 
em saúde e sua aplicação na prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde dos grupos 
específicos.  
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ANEXO II 
 

QUADRO DE VAGAS GERAIS E PCD’s 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

CARGO VAGAS  
GERAIS 

VAGAS  
PCD 

TOTAL  

Advogado 01 01 02 

Assistente Social 08 01 09 

Auditor (Controle interno) 02 01 03 

Auditor (Fiscal) 03 01 04 

Nutricionista 03 01 04 

Técnico Nível Superior 09 01 10 

Administrador 04 01 05 

Psicólogo 08 01 09 

Técnico em Nível Médio 04 01 05 

Assistente Administrativo 04 01 05 

Assistente Técnico Cadastro 02 01 03 

Assistente Técnico de Tributos 02 01 03 

Assistente Técnico 12 01 13 

Agente de Apoio Administrativo 36 02 38 

Auxiliar Administrativo 09 01 10 

Técnico de Informática 02 01 03 

Arrecadador 04 01 05 

Técnico em Edificações 03 01 04 

Técnico Agrícola 01 01 02 

TOTAL  117 20 137 

 
 
 

SAÚDE – NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 

CATEGORIA VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PCD 

TOTAL 

Auxiliar de Saúde Bucal 04 01 05 

Motorista 09 01 10 

Técnico de Higiene Bucal 01 01 02 

Técnico em Enfermagem 04 01 05 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

01 - 01 

TOTAL 19 04 23 
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Saúde- Nível Superior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CATEGORIA VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PCD 

TOTAL 

Educador Físico 03 01 04 

Enfermeiro - PSF 05 01 06 

Enfermeiro- SEREST 01 - 01 

Enfermeiro- Ambulatório 01 - 01 

Enfermeiro Auditor 01 01 02 

Farmacêutico 01 01 02 

Fisioterapeuta 05 01 06 

Fonoaudiólogo 01 01 02 

Médico PSF 15 01 16 

Médico Auditor 01 01 02 

Cardiologista 01 01 02 

Cirurgião Geral 01 - 01 

Cirurgião Vascular 01 01 02 

Dermatologista 01 01 02 

Endocrinologista 01 01 02 

Ginecologista 01 01 02 

Mastologista 01 - 01 

Neurologista 02 01 03 

Obstetra 01 01 02 

Otorrinolaringologista 01 01 02 

Pediatra 02 01 03 

Psiquiatra 02 01 03 

Reumatologista 01 - 01 

Médico do Trabalho 02 01 03 

Traumatologista 01 - 01 

Odontólogo PSF 12 01 13 

Odontólogo CEO 02 01 03 

Técnico Nível Superior (Auditor) 01 01 02 

Terapeuta Ocupacional 01 - 01 

TOTAL  69 22 91 
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ANEXO III 
 

QUADRO DE REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÕES E CARGA HORÁRIA 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CARGO REQUISITOS 
 

ATRUIÇÕES 
SALARIO 

BASE 

CARGA 
HORÁRIA  
SEMANAL 

ÓRGÃO 
MUNICIPAL 

Administrador Nível superior, 
graduado em 

Administração 
e registro no 

conselho 
competente. 

 
 
 

Planejar, organizar, controlar e 
assessorar a Administração 
Pública Municipal, nas áreas de 
recursos humanos, materiais, 
patrimônio, de informações e 
tecnologia, implementando 
programas e projetos, elaborando 
planejamento organizacional, 
promovendo estudos de 
racionalização e controlando o 
desempenho organizacional, bem 
como executar outras atividades 
que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de 
atuação. 
 
 

1.572,93 30h Secretaria 
Municipal de 

Planejamento e 
Gestão (02) 
Secretaria 

Municipal de 
Administração 
e Patrimônio 

(02) 
Diretoria de 
Recursos 

Humanos (01) 
 
 
 

Advogado Nível Superior, 
graduado em 

Direito e 
registro na 

OAB. 
 
 

Representar o Município em juízo, 
ativa e passivamente, e promover 
sua defesa em todas e quaisquer 
ações, mediante instrumento de 
procuração outorgado pelo Chefe 
do Executivo; auxiliar na 
elaboração de informações a 
serem prestadas pelas 
autoridades do Poder Executivo 
em mandados de segurança ou 
mandados de injunção, bem como 
acompanhá-los; emitir parecer 
sobre matérias relacionadas com 
processos judiciais em que o 
Município tenha interesse; 
apreciar previamente os 
processos de licitação, as 
minutas de contratos, convênios, 
acordos e demais atos relativos a 
obrigações assumidas pelos 
órgãos da administração direta do 
Poder Executivo; entre outras 
atribuições inerentes ao cargo. 
 
 

1.572,93 30h Procuradoria 
Municipal 

Agente de Apoio 
Administrativo 

Nível médio 
completo 

 

Realizar o fornecimento e o 
recolhimento do material de uso 
diário em salas de aula, zelar pela 
segurança dos alunos e do 
patrimônio nas dependências da 
escola, bem como executar 
outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e 
da área de atuação. 
 

678,00 30h Secretaria 
Municipal de 

Educação 

Arrecadador Nível médio 
completo 

 
 

Organiza a arrecadação, cobrança 
e controle de tributos e 
contribuições da municipalidade. 
 

840,61 30h Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Assistente 
Administrativo 

 Nível Médio e 
Curso Técnico 
Administrativo 

 
 

Executar e coordenar tarefas de 
apoio técnico-administrativo nos 
trabalhos e projetos de diversas 
áreas, desenvolvendo atividades 
mais complexas que requeiram 
grau de autonomia e envolvam 

1.143,98 30h Secretaria 
Municipal de 

Planejamento e 
Gestão (02) 
Secretaria 

Municipal de 
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coordenação e supervisão. 
 

Administração 
e Patrimônio 

(02) 
RH (01) 

Assistente Social Nível superior, 
graduado em 

Serviço Social 
e registro no 

CRESS. 
 
 

Planejar, elaborar, coordenar, 
supervisionar, executar e avaliar 
programas de assistência e apoio 
à população do Município e aos 
servidores municipais, 
identificando, analisando e 
contribuindo para a solução de 
problemas de natureza social, 
bem como executar outras 
atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

1.572,93 30h Secretaria de 
Desenvolvimen

to Social e 
Cidadania e 

Secretaria de 
Saúde 

Assistente 
Técnico 

Nível médio 
Completo 

 

Realizar o fornecimento e o 
recolhimento do material de uso 
diário das repartições, zelar pelo 
patrimônio nas dependências da 
Prefeitura, bem como executar 
outras atividades próprias das 
rotinas administrativas de 
manutenção e reparos do 
equipamento de escritórios. 
 

678,00 30h Administração 
Geral 

Assistente 
Técnico Cadastro 

Nível médio e 
Curso Técnico 
Administrativo 

 
 
 
 

Examinar a exatidão de 
documentos, conferindo, 
efetuando registros, observando 
prazos, datas, posições 
financeiras, informando sobre o 
andamento do assunto pendente 
e, quando autorizado pela chefia, 
adotar providências de interesse 
da Prefeitura. 
 

1.143,98 30h Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Assistente 
Técnico de 

Tributos 

Nível médio e 
Curso Técnico 
Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fazer pesquisas relativas à 
administração tributária; Prestar 
informações em processos de 
natureza tributária; prestar 
esclarecimentos ao público sobre 
os vários tributos e taxas 
municipais; prestar informações 
necessárias ao recebimento da 
dívida ativa, solicitados pela 
Procuradoria Municipal; Auxiliar o 
chefe do setor no preenchimento 
e conferências de documentos e 
fichas; Assessorar o chefe do 
setor tributário em todos os 
assuntos pertinentes a impostos 
municipais. 

1.143,98 30h Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Auditor (Controle 
interno) 

Nível superior, 
graduado em 

Ciências 
Contábeis, 
Ciências 

Econômicas, 
Direito e 

Administração, 
com registro 

nos 
respectivos 
conselhos.  

 

Planejar, coordenar, 
supervisionar, executar e avaliar 
trabalhos de nível técnico de 
ampla complexidade, consistindo 
no exame e análise de 
documentos e atos nas áreas de 
controle de gestão, gestão 
orçamentária, financeira, 
patrimonial, de pessoas, de 
suprimento de bens e serviços e 
operacional, emitir relatórios de 
auditoria, certificados, pareceres 
e informações técnicas e executar 
demais atividades estabelecidas 
na legislação específica. 
 

1.572,93 30h Controladoria 
Geral do 

Município 

Auditor (Fiscal) Nível superior, 
graduado em 

Ciências 
Contábeis, 
Ciências 

Econômicas e 

Exercer as funções de 
lançamento, fiscalização, 
arrecadação e administração dos 
tributos de competência do 
Município; proferir julgamento em 
processos administrativo-fiscais, 

1.572,93 30h Secretaria 
Municipal de 

Finanças 
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Direito com 
registro nos 
respectivos 
conselhos. 

observado a Lei Orgânica do 
Município. 
 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Nível Médio 
completo 

 
 
 

Executar reparos de manutenção 
e serviços de manutenção em 
dependências da Administração 
Direta do Município. Transportam 
correspondências, documentos, 
objetos e valores dentro e fora 
das instituições e efetuam 
serviços bancários e de correio. 
Auxiliam na secretaria e nos 
serviços de copa; operam 
equipamentos de escritório; 
transmitem mensagens orais e 
escritas. 
 
 

678,00 30h Secretaria 
Municipal de 

Administração 
e Patrimônio 

Nutricionista Nível superior, 
graduado em 

Nutrição e 
registro no 
conselho 

competente. 
 
 

Realizar atividades de supervisão, 
coordenação, programação e 
execução especializada em 
trabalhos relativos á educação 
alimentar, nutrição e dietética 
para indivíduos ou coletividades, 
realizar atividades de pesquisa e 
educação em saúde, orientar 
atividades de vigilância sanitária 
na área de alimentos, bem como 
executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de 
atuação. 
 

1.572,93 30h Secretaria de 
Educação  

 
 

Psicólogo Nível superior 
em Psicologia 
e registro no 

conselho 
competente. 

 
 

Mediação dos processos grupais 
do serviço socioeducativo para 
famílias; realização de 
atendimento individualizado e 
visitas domiciliares às famílias 
referenciadas ao CREAS; 
desenvolvimento de atividades 
coletivas e comunitárias. 

1.572,93 30h Secretaria de 
Desenvolvimen

to Social e 
Cidadania 

Técnico Agrícola Nível médio 
Técnico 
Agrícola 

 
 
 

Executar tarefas de técnicas, 
relativas à programação, 
assistência e controle dos 
trabalhos agropecuários voltados 
à agricultura familiar. 
 
 

840,61 30h Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimen
to Rural e Meio 

Ambiente 

Técnico de 
Informática 

Ensino Médio 
e Curso de 

Tecnologia de 
Informação 

 

Instalar e operar equipamentos de 
informática; desenvolver e/ou 
programar, bem como 
documentar e implantar sistemas 
de informação de acordo com os 
padrões estabelecidos; garantir a 
guarda, a recuperação, à 
segurança e a confidencialidade 
das informações disponibilizadas 
pelos sistemas de informações; 
analisar 
propostas e solicitações dos 
órgãos usuários de hardware, 
software, aplicativos e 
desenvolvimentos de sistemas 
para viabilizá-las técnica-
economicamente; suporte e 
acompanhar testes de 
implantação de sistemas; manter 
controle, orientando aos usuários 
quanto à instalação de softwares 
ilegais e remoção, quando 
necessário, efetuar outras 
atividades correlatas com o 
cargo. 

1.143,98 30h Secretaria 
Municipal de 

Planejamento e 
Gestão/Núcleo 

Gestor de 
Tecnologia da 

Informação 
(NGTI) 
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Técnico em 
Edificação 

Nível médio 
Técnico de 
Edificações 

 
 
 

Desenvolver projetos de 
edificações sob a supervisão de 
engenheiros e arquitetos. 
Estabelecer quantitativo de 
materiais necessários à obra. 
Inspecionar a qualidade dos 
materiais e serviços 

840,61 30h Secretaria 
Municipal de 
Infraestrutura 

Técnico em Nível 
Médio 

Nível médio 
completo 

Garantir suporte na gestão de 
pessoas, na administração de 
material, patrimônio e serviços 
para as áreas meio e finalísticas 
da administração pública 
municipal.  
 

840,61 30h Administração 
Geral 

Técnico em Nível 
Superior 

Nível Superior 
nas 

graduações 
de: gestão 

pública, 
pedagogia, 
sociologia, 
economia, 
história, 

geografia, 
química, 

estatística, 
comunicação 

social. 

Planejar, coordenar, 
supervisionar ou executar 
estudos e pesquisas sociais, 
econômicas e políticas, participar 
da gestão territorial e 
socioambiental, participar da 
elaboração, implementação e 
avaliação de políticas e 
programas públicos, organizar 
informações sociais, culturais e 
políticas elaborar documentos 
técnico-científicos, bem como 
executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de 
atuação. 
 

1.572,93 30h Administração 
Geral 
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SECRETARIA DE SAÚDE 

CARGO REQUISITOS 
 

ATRUIÇÕES 
SALARIO 

BASE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ÓRGÃO DA 
SAÚDE 

Auxiliar de Saúde Bucal Nível Médio e 
registro no 

CRO 

Atender pacientes em consultórios 
dentários e executar, sob supervisão, 
pequenas tarefas auxiliares de apoio à 
assistência odontológica, bem como 
executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
 
 

678,00 40h/s SAÚDE 

Cardiologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina, com 

residência 
médica em 
Cardiologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Cardiologia, e 

registro no 
conselho 

competente. 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Cirurgião Geral 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Cirurgia Geral 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Cirurgia Geral, 
e registro no 

conselho 
competente. 

 
 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 

1.212,50 20h/s SAÚDE 
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atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

Cirurgião Vascular 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Cirurgia 
Vascular 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Cirurgia 

Vascular, e 
registro no 
conselho 

competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Dermatologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Dermatologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Dermatologia, 
e registro no 

conselho 
competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Educador Físico Graduação em 
Educação em 

Física e 
registro no 

CREF 

Desenvolver atividades físicas e práticas 
corporais junto á comunidade. 
 

1.212,50 33h/s SAÚDE 
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Endocrinologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Endocrinologi
a credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Endocrinologi
a, e registro 
no conselho 
competente. 

 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Enfermeiro Graduação em 
Enfermagem e 

registro no 
COREN 

Planejar, organizar, supervisionar e 
executar serviços de enfermagem em 
postos, centros de saúde e unidades 
assistenciais, participar da elaboração e da 
execução de programas de saúde pública, 
patologias, realizar palestras comunitárias 
e demais atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

1.615,93 40h/s USF 

Enfermeiro Graduação em 
Enfermagem 

com 
especialização 

em 
Enfermagem 
do Trabalho e 

registro no 
COREN 

Planejar, organizar, supervisionar e 
executar serviços de enfermagem em 
postos, centros de saúde e unidades 
assistenciais, participar da elaboração e da 
execução de programas de saúde pública, 
patologias, realizar palestras comunitárias 
e demais atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

1.212,50 33h/s SEREST 

Enfermeiro Graduação em 
Enfermagem e 

registro no 
COREN 

Planejar, organizar, supervisionar e 
executar serviços de enfermagem em 
postos, centros de saúde e unidades 
assistenciais, participar da elaboração e da 
execução de programas de saúde pública, 
patologias, realizar palestras comunitárias 
e demais atribuições do cargo e da área de 
atuação. 
 
 

1.212,50 33h/s Ambulatório 

Enfermeiro 
(Auditor) 

Graduação em 
Enfermagem 

com 
especialização 
em auditoria e 

registro no 
COREN 

Auxiliar nas ações de regulação do 
sistema; realizar auditoria 
operativa/supervisão dos leitos 
hospitalares e serviços de saúde no âmbito 
do SUS; conhecer a rede de serviços da 
região; manter uma visão global e 
permanentemente atualizada da rede de 
serviços de saúde, das portas de entrada 
ao sistema e dos sistemas de urgência, 
checando periodicamente sua capacidade 
operacional; auxiliar na elaboração de 
protocolos assistenciais; conhecer os 
protocolos ministeriais e do gestor local 
relacionados à regulação, auditoria, 
controle e avaliação; auxiliar na análise da 
demanda, classificação em prioridades de 
atendimento, seleção de meios para 

1.212,50 33h/s SAÚDE 
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atendimento , acompanhamento do 
atendimento local, subsidiar às centrais de 
regulação na determinação do local de 
destino do paciente, orientação telefônica; 
fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão; 
obedecer às normas técnicas vigentes no 
serviço; preencher os documentos 
inerentes à atividade do enfermeiro 
auditor; obedecer ao código de ética de 
enfermagem. 
 
 

Farmacêutico Graduação em 
Farmácia e 
registro no 

CRF 

Realizar tarefas específicas de 
desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e 
transporte de produtos da área 
farmacêutica, participar da elaboração, 
coordenação e implementação de políticas 
de medicamentos, orientar sobre o uso de 
produtos e assumir a responsabilidade 
técnica pela farmácia municipal, bem como 
executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

1.212,50 33h/s SAÚDE 

Fisioterapeuta Graduação em 
Fisioterapia e 

registro no 
CREFITO 

 

Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos 
em pacientes para obter o máximo da 
recuperação funcional dos órgãos e de 
tecidos lesados. 

1.212,50 33h/s SAÚDE 

Fonoaudiólogo Graduação em 
Fonoaudiologi

a e Registro 
no CRF 

Prestar assistência fonoaudiológica à 
população nas diversas unidades 
municipais de saúde, para restauração da 
capacidade de comunicação dos pacientes. 
 
 

1.212,50 33h/s SAÚDE 

Ginecologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Tocoginecolog
ia credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Tocoginecolog

ia, e registro 
no conselho 
competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Mastologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 

1.212,50 20h/s SAÚDE 
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Mastologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Mastologia, e 
registro no 
conselho 

competente. 
 
 
 
 

observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

Médico Graduação em 
Medicina e 
registro no 

CRM 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

2.425,00 40h/s USF 

Médico Auditor Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 
Especialização 
em Auditoria, 
e registro no 

conselho 
competente. 

Realizar o controle, avaliação e auditoria e 
executar a revisão técnica das faturas dos 
prestadores de serviços médicos públicos, 
privados e/ou conveniados ao SUS. 

1.615,93 20h/s SAÚDE 

Médico do Trabalho Graduação em 
Medicina, com 
especialização 
ou residência 

médica em 
Medicina do 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
aplicar os conhecimentos de medicina do 
trabalho ao ambiente de trabalho e a todos 
os seus componentes e equipe, de modo a 
reduzir até eliminar os riscos ali existentes 

1.212,50 20h/s SEREST 
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Trabalho 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Medicina de e 

registro no 
CRM. 

à saúde do trabalhador; - executar exames 
pré-admissionais dos candidatos ao 
trabalho, ou de retorno de licença médica, 
realizando exames clínicos, interpretando 
os resultados dos exames complementares 
de diagnóstico, comparando os resultados 
finais de acordo com as exigências de cada 
uma das atividades, para permitir seleção, 
adaptação, readaptação à tarefa; - realizar 
exames periódicos, principalmente aqueles 
cujas atividades exigem, ou apresentam 
índice de risco maior, inclusive de 
readaptação funcional. 
 
 

Motorista Nível Médio 
com CNH “D” 

 
 
 

Conduzir veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, observar e 
aplicar as normas do Código de Trânsito 
Brasileiro e de direção defensiva, manter a 
segurança das pessoas e proteger as 
cargas transportadas, zelar pela 
prevenção, manutenção e limpeza dos 
veículos sob sua responsabilidade, 
elaborar relatórios de avarias, preencher 
planilhas relacionadas a sua rotina diária, 
bem como executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e da área 
de atuação. 
 
 

980,62 36h/s SAÚDE 

Neurologista Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 
Neurologia 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Neurologia, e 
registro no 
conselho 

competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Nutricionista Graduação em 
Nutrição e 
registro no 

CRN 
 
 

Realizar atividades de supervisão, 
coordenação, programação e execução 
especializada em trabalhos relativos á 
educação alimentar, nutrição e dietética 
para indivíduos ou coletividades, realizar 
atividades de pesquisa e educação em 
saúde, orientar atividades de vigilância 
sanitária na área de alimentos, bem como 
executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

1.212,50 30h/s SAÚDE 
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Obstetra 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Tocoginecolog
ia credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Tocoginecolog

ia, e registro 
no conselho 
competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Odontólogo Graduação em 
Odontologia e 

registro no 
CRO 

Atender diversas consultas odontológicas 
ambulatoriais, efetuar exames 
odontológicos; examinar servidores 
públicos municipais para fins de controle 
no ingresso, licença e aposentadoria; fazer 
diagnósticos e recomendar a terapêutica 
indicada para cada caso; executar outras 
tarefas afins. 
 

1.615,93 40h/s USF 

Odontólogo Graduação em 
Odontologia e 

registro no 
CRO, sendo: 
01. Cirurgião 
Dentista para 
especialidade 

para 
atendimento a 
Portadores de 
Necessidades 

Especiais; 
 01. Cirurgião 
Dentista para 
atendimento à 
Cirurgia Oral 

Menor; 
   01 Cirurgião 
Dentista para 
Atendimento 
em 
Endodontia de 
Molar. 

 
 

Realizar o tratamento integral, no âmbito 
da atenção básica para a população; 
Encaminhar e orientar os usuários que 
apresentam problema complexos a outros 
níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; Realizar atendimentos 
de primeiros cuidados nas urgências; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
Prescrever medicamentos e outras 
orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, 
pareceres e atestados sobre assuntos de 
sua competência; Executar as ações de 
assistência integral, aliado a atuação 
clínica à saúde coletiva, assistindo as 
famílias, indivíduos ou grupo específicos, 
de acordo com planejamento local; 
Coordenar ações coletivas voltadas para 
promoção e prevenção em saúde bucal; 
Programar e supervisionar o fornecimento 
de insumos para as ações coletivas; 
Capacitar as equipes de saúde da família 
no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal. 

1.212,50 33h/s  CEO 

Otorrinolaringologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Otorrinolaring

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 

1.212,50 20h/s SAÚDE 
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ologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Otorrinolaring

ologia, e 
registro no 
conselho 

competente. 

implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

Pediatra 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 
Pediatria 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Pediatria, e 
registro no 
conselho 

competente. 
 
 
 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Psicólogo 
 
 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 
Psiquiatria 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Psiquiatria, e 
registro no 
conselho 

competente. 

Realizar atendimento na área de 
Psicologia, acompanhar pacientes e 
executar atividades de supervisão e 
coordenação, relativas ao estudo do 
comportamento humano e da dinâmica da 
personalidade, com vistas à orientação 
psicopedagógica e ao ajustamento 
individual, bem como executar outras 
atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do 
cargo e da área de atuação. 
 
 
 
 
 
 

1.212,50 33h/s SAÚDE 
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Psiquiatra 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Reumatologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Reumatologia, 
e registro no 

conselho 
competente. 

 
 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Reumatologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Reumatologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Reumatologia, 
e registro no 

conselho 
competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Técnico Nível Superior 
(Auditor) 

 

Graduação em 
Nível Superior 
com registro 
no referido 
conselho e 

especialização 
em auditoria 
em saúde. 

Planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar trabalhos de nível 
técnico de ampla complexidade, 
consistindo no exame e análise de 
documentos e atos nas áreas de controle 
de gestão, gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial, de pessoas, de suprimento de 
bens e serviços e operacional, emitir 
relatórios de auditoria, certificados, 
pareceres e informações técnicas e 
executar demais atividades estabelecidas 

1.212,50 33h/s  SAÚDE 



 45 

 
 
 
 
 

na legislação específica na área de saúde. 

Técnico de Higiene Bucal  Nível Médio e 
curso técnico 
e  registro no 

CRO 

Auxiliar o cirurgião dentista nos 
procedimentos clínicos, executar as etapas 
relativas à esterilização de instrumentos, 
bem como executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e da área 
de atuação. 
 

840,61 36h/s SAÚDE 

Técnico em Enfermagem Nível Médio, 
Curso de 

Técnico em 
Enfermagem e 

registro no 
COREN. 

Desempenhar atividades técnicas de 
enfermagem em hospitais, clínicas, postos 
de saúde e outros estabelecimentos de 
assistência médica, unidades móveis e 
domicílios, atuar em cirurgia, terapia, 
puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, 
prestar assistência a pacientes, atuando 
sob supervisão de Enfermeiro, organizar o 
ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança, bem 
como executar outras atividades que, por 
sua natureza, estejam inseridas no âmbito 
das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

840,61 40h/s USF 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Nível Médio 
com Curso 
Técnico em 

Segurança do 
Trabalho. 

Participam da elaboração e implementação 
da política de saúde e segurança no 
trabalho (SST); realizam auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área; 
identificam variáveis de controle de 
doenças, acidentes e qualidade de vida. 
 

840,61 36h/s SEREST 

Terapeuta 
Ocupacional 

 

Graduação em 
Terapia 

Ocupacional e 
registro no 
CREFITO 

Prestar assistência terapeuta e 
recreacional, aplicando métodos e técnicas 
com a finalidade. 

1.212,50 33h/s saúde 

Traumatologista 
(Médico) 

Graduação em 
Medicina, com 
especialização 
ou residência 

médica em 
Traumatologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Traumatologia 
de e registro 

no CRM. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

1.212,50 20h/s Saúde 
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ANEXO IV 
 

CALENDÁRIO 
 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

Inscrição 
24/07/2014 a 
28/08/2014 

   
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

 

Inscrições de Isentos 
24/07 a 

27/07/2014 

 
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Entrega do Comprovante do NIS (para 
candidatos isentos) 

29/07 a 
31/07/2014 

Sede da Prefeitura Municipal de Palmares- 
Diretoria de Recursos Humanos, Praça Ismael 
Gouveia, s/n, Térreo, Palmares -PE. 

Divulgação do Resultado Preliminar 
da Avaliação do Comprovante do NIS 

Até 15/08/2014 

 
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Recurso contra indeferimentos de 
pedido de isenção 

16/08 a 
18/08/2014 

 
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Publicação das Respostas aos 
Recursos e do Resultado Definitivo 
dos Pedidos de Isenção de Inscrição 

Até 22/08/2014 

www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Pagamento da Taxa de Inscrição Até 05/09/2014 Rede bancária ou casas lotéricas. 

Entrega de Laudo Médico, para os 
candidatos às vagas destinadas aos 
Candidatos com deficiência e para 
Atendimento Especial. 

Até 05/09/2014 

SEDEX – CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE 
PALMARES – LAUDO MÉDICO, IPAD - Estrada de Belém, 
nº 342,Torreão, Recife-PE, CEP 52030-280. 
 
PRESENCIAL: IPAD - Estrada de Belém, nº 342,Torreão, 
Recife-PE, CEP 52030-280 das 09h às 17h. 
 

Informações sobre Local de Prova -  
 12/09 a 

21/09/2014 
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Prova Objetiva de Conhecimentos -  21/09/2014 Município de Palmares 

Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 
de Conhecimentos  

22/09/2014 www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Recurso contra Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva Conhecimentos  

23 a 25/09/2014 
Local a ser definido na ocasião da divulgação do Gabarito 
Preliminar 

Divulgação do Gabarito Definitivo da 
Prova Objetiva de Conhecimentos  

Até 15/10/2014 www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Resultado Final do concurso para 
todos os cargos  

Até 15/10/2014 www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

           **As datas poderão sofrer alterações. 


